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Predlog spremembe 43
Michèle Rivasi

Predlog direktive
...

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije je treba zavrniti, ker temelji le na interesih farmacevtske industrije ter 
škoduje interesom držav članic in v končni fazi pacientov. Medtem ko se manevrski prostor 
držav članic na tem področju zmanjša (krajši roki za ocenjevanje, nesorazmerne kazni, stroge 
zahteve v zvezi z obveščanjem), farmacevtske družbe lahko dosežejo cenovna povišanja na 
podlagi tihih postopkov privolitve. Komisija mora predložiti nov in uravnotežen predlog.

Predlog spremembe 44
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti členov 114 in 168
Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe ne obravnava prostega pretoka katerega koli blaga, temveč pretok 
zdravil in določanje njihovih cen, pri čemer je slednje v pristojnosti držav članic na področju 
javnega zdravja. Zato bi bilo treba kot pravno podlago upoštevati še člen 168 PDEU.

Predlog spremembe 45
Alda Sousa
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Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti členov 168(7) in
114 Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 46
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da bi se upošteval razvoj 
farmacevtskega trga in nacionalnih politik 
za namen nadzora javnih odhodkov za 
zdravila, so potrebne precejšnje 
spremembe vseh glavnih določb 
Direktive 89/105/EGS. Zaradi jasnosti je 
treba torej Direktivo 89/105/EGS 
nadomestiti.

(2) Predlog spremembe ne zadeva 
slovenske jezikovne različice.

Or. en

Predlog spremembe 47
Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da bi se upošteval razvoj 
farmacevtskega trga in nacionalnih politik 
za namen nadzora javnih odhodkov za 
zdravila, so potrebne precejšnje 
spremembe vseh glavnih določb 
Direktive 89/105/EGS. Zaradi jasnosti je 

(2) Da bi se upošteval razvoj 
farmacevtskega trga in nacionalnih politik 
za namen nadzora javnih odhodkov za 
zdravila, so potrebne precejšnje 
spremembe vseh glavnih določb 
Direktive 89/105/EGS. Zaradi jasnosti je 
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treba torej Direktivo 89/105/EGS 
nadomestiti.

treba torej Direktivo 89/105/EGS 
spremeniti.

Or. lt

Predlog spremembe 48
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Države članice se v zadnjih desetletjih 
spopadajo s postopnim večanjem 
odhodkov za farmacevtske izdelke, zaradi 
česar sprejemajo čedalje inovativnejše in 
zapletenejše politike za upravljanje porabe 
zdravil v okviru javnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja. Organi držav 
članic izvajajo najrazličnejše ukrepe za 
nadzor predpisovanja zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja. Cilj takšnih 
ukrepov je predvsem pospeševanje javnega 
zdravja z zagotavljanjem razpoložljivosti 
ustrezne preskrbe z zdravili po razumni 
ceni ob sočasnem zagotavljanju finančne 
stabilnosti javnih sistemov zdravstvenega
zavarovanja.

(4) Države članice se v zadnjih desetletjih 
spopadajo s postopnim večanjem 
odhodkov za farmacevtske izdelke, zaradi 
česar sprejemajo čedalje inovativnejše in 
zapletenejše politike za upravljanje porabe 
zdravil v okviru javnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja. Organi držav 
članic izvajajo najrazličnejše ukrepe za 
nadzor predpisovanja zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja. Cilj takšnih 
ukrepov je predvsem pospeševanje javnega 
zdravja z zagotavljanjem razpoložljivosti 
ustrezne in enakovredne preskrbe z 
zdravili za vse državljane EU, po razumni 
ceni ob sočasnem zagotavljanju finančne 
stabilnosti javnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja. Zdravila, ki jih Svetovna 
zdravstvena organizacija opredeljuje kot 
osnovna, naj bodo pacientom dostopna v 
vseh državah članicah, ne glede na 
velikost trga.

Or. sl

Predlog spremembe 49
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Države članice se v zadnjih desetletjih 
spopadajo s postopnim večanjem 
odhodkov za farmacevtske izdelke, zaradi 
česar sprejemajo čedalje inovativnejše in 
zapletenejše politike za upravljanje porabe 
zdravil v okviru javnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja. Organi držav 
članic izvajajo najrazličnejše ukrepe za 
nadzor predpisovanja zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja. Cilj takšnih 
ukrepov je predvsem pospeševanje javnega 
zdravja z zagotavljanjem razpoložljivosti 
ustrezne preskrbe z zdravili po razumni 
ceni ob sočasnem zagotavljanju finančne 
stabilnosti javnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja.

(4) Države članice se v zadnjih desetletjih 
spopadajo s postopnim večanjem 
odhodkov za farmacevtske izdelke, zaradi 
česar sprejemajo čedalje inovativnejše in 
zapletenejše politike za upravljanje porabe 
zdravil v okviru javnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja. Organi držav 
članic izvajajo najrazličnejše ukrepe za 
nadzor predpisovanja zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja. Cilj takšnih 
ukrepov je predvsem pospeševanje javnega 
zdravja za vse državljane z zagotavljanjem 
razpoložljivosti ustrezne preskrbe z 
učinkovitimi zdravili po razumni ceni ob 
sočasnem zagotavljanju enakega dostopa 
do visoko kakovostnih zdravstvenih 
storitev za vse.

Or. en

Predlog spremembe 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Države članice se v zadnjih desetletjih 
spopadajo s postopnim večanjem 
odhodkov za farmacevtske izdelke, zaradi 
česar sprejemajo čedalje inovativnejše in 
zapletenejše politike za upravljanje porabe 
zdravil v okviru javnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja. Organi držav 
članic izvajajo najrazličnejše ukrepe za 
nadzor predpisovanja zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja. Cilj takšnih 
ukrepov je predvsem pospeševanje javnega 
zdravja z zagotavljanjem razpoložljivosti 
ustrezne preskrbe z zdravili po razumni 

(4) Države članice se v zadnjih desetletjih 
spopadajo s postopnim večanjem 
odhodkov za farmacevtske izdelke, zaradi 
česar sprejemajo čedalje inovativnejše in 
zapletenejše politike za upravljanje porabe 
zdravil v okviru javnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja. Organi držav 
članic izvajajo najrazličnejše ukrepe za 
nadzor predpisovanja zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja. Cilj takšnih 
ukrepov je predvsem pospeševanje javnega 
zdravja z zagotavljanjem razpoložljivosti 
ustrezne preskrbe z zdravili po razumni 
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ceni ob sočasnem zagotavljanju finančne 
stabilnosti javnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja.

ceni ob sočasnem zagotavljanju finančne 
stabilnosti javnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja. Ti ukrepi bi morali biti 
namenjeni tudi spodbujanju raziskav in 
razvoja novih zdravil ter priznanju 
inovacij v zdravstvu.

Or. fr

Obrazložitev

Inovacije na področju zdravja prinašajo velike koristi za bolnike in pozitiven vpliv na 
učinkovitost in vzdržnost zdravstvenih sistemov. 

Predlog spremembe 51
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Različni nacionalni ukrepi lahko 
ovirajo ali izkrivljajo trgovino z zdravili v 
Uniji in izkrivljajo konkurenco ter tako 
neposredno vplivajo na delovanje 
notranjega trga zdravil.

(5) Različni nacionalni ukrepi lahko 
ovirajo ali izkrivljajo trgovino z zdravili v 
Uniji ter tako neposredno vplivajo na 
delovanje notranjega trga zdravil.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi raznolikosti nacionalnih ukrepov 
za upravljanje potrošnje zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja je treba 
pojasniti Direktivo 89/105/EGS. Zlasti 
mora ta direktiva zajemati vse vrste 
ukrepov, ki jih oblikujejo države članice in 

(8) Zaradi raznolikosti nacionalnih ukrepov 
za upravljanje potrošnje zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja je treba 
pojasniti Direktivo 89/105/EGS. Zlasti 
mora ta direktiva zajemati vse vrste 
ukrepov, ki jih oblikujejo države članice in 
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lahko vplivajo na notranji trg. Od sprejetja 
Direktive 89/105/EGS so se postopki 
določanja cen in povračil spremenili in 
postali bolj zapleteni. Nekatere države 
članice so področje uporabe 
Direktive 89/105/EGS razlagale 
restriktivno, vendar je Sodišče odločilo, da 
navedeni postopki določanja cen in 
povračil glede na cilje navedene direktive 
in za zagotovitev njene učinkovitosti 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/105/EGS. Ta direktiva mora zato 
upoštevati spremembe v nacionalnih 
politikah določanja cen in povračil. Glede
na posebna pravila in postopke na 
področju javnih naročil in prostovoljnih 
pogodbenih sporazumov je treba 
nacionalne ukrepe, ki vključujejo javna 
naročila in prostovoljne pogodbene 
dogovore, izključiti iz področja uporabe te 
direktive.

lahko vplivajo na notranji trg. Od sprejetja 
Direktive 89/105/EGS so se postopki 
določanja cen in povračil spremenili in 
postali bolj zapleteni. Nekatere države 
članice so področje uporabe 
Direktive 89/105/EGS razlagale 
restriktivno, vendar je Sodišče odločilo, da 
navedeni postopki določanja cen in 
povračil glede na cilje navedene direktive 
in za zagotovitev njene učinkovitosti 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/105/EGS. Ta direktiva mora zato 
upoštevati spremembe v nacionalnih 
politikah določanja cen in povračil. Čeprav 
na področju javnih naročil obstajajo
posebna pravila in postopki in prostovoljni
pogodbeni sporazumi je treba nacionalne 
ukrepe, ki vključujejo javna naročila in 
prostovoljne pogodbene dogovore, 
izključiti iz področja uporabe te direktive, 
samo če prostovoljni dogovori 
zavarovancu omogočajo tudi preglednost 
nad odločilnimi prodajnimi cenami 
zdravil. Zdravniki in farmacevti morajo 
kot prodajna mesta zdravil imeti vpogled v 
stroške, ki jih povzročijo pacientom in 
sistemom zdravstvenega zavarovanja z 
izbiro nekega zdravila, zato da lahko 
izberejo najbolj gospodarno zdravilo, 
neodvisno od vrste sporazuma.

Or. de

Predlog spremembe 53
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vsak ukrep za bodisi neposredno ali 
posredno urejanje cen zdravil in vsak ukrep 
za določanje njihove vključenosti v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja mora 
temeljiti na objektivnih in preverljivih 

(9) Vsak ukrep za bodisi neposredno ali 
posredno urejanje cen zdravil in vsak ukrep 
za določanje njihove vključenosti v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja mora 
temeljiti na objektivnih in preverljivih 
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merilih, ki so neodvisni od porekla izdelka, 
in mora zadevnim podjetjem zagotavljati 
ustrezna pravna sredstva, vključno s 
sodnimi sredstvi. Te zahteve morajo enako 
veljati za nacionalne, regionalne ali lokalne 
ukrepe za nadzor ali spodbujanje 
predpisovanja posebnih zdravil, saj takšni 
ukrepi določajo tudi dejansko vključenost 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja.

merilih, ki so neodvisni od porekla izdelka. 
Te zahteve morajo enako veljati za 
nacionalne, regionalne ali lokalne ukrepe 
za nadzor ali spodbujanje predpisovanja 
posebnih zdravil, saj takšni ukrepi določajo 
tudi dejansko vključenost zdravil v sisteme 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Sodišče EU je v zadevi št. C-62/09 odobrilo ukrepe za spremljanje oziroma spodbujanje 
predpisovanja nekaterih zdravil. Poleg tega ti ukrepi ne vplivajo na vključevanje zdravil v 
sistem zdravstvenega zavarovanja držav članic. Tak predlog bi vsem konkurenčnim 
proizvajalcem zdravil omogočil vlaganje pritožb, kar bi imelo za posledico upravni in pravni 
nered.

Predlog spremembe 54
Karin Kadenbach

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vsak ukrep za bodisi neposredno ali 
posredno urejanje cen zdravil in vsak ukrep 
za določanje njihove vključenosti v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja mora 
temeljiti na objektivnih in preverljivih 
merilih, ki so neodvisni od porekla izdelka, 
in mora zadevnim podjetjem zagotavljati 
ustrezna pravna sredstva, vključno s 
sodnimi sredstvi. Te zahteve morajo enako 
veljati za nacionalne, regionalne ali lokalne 
ukrepe za nadzor ali spodbujanje 
predpisovanja posebnih zdravil, saj takšni 
ukrepi določajo tudi dejansko vključenost 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja.

(9) Vsak ukrep za bodisi neposredno ali 
posredno urejanje cen zdravil in vsak 
ukrep, vključno s priporočili, ki se jih 
lahko zahteva, za določanje njihove 
vključenosti v javne sisteme zdravstvenega 
zavarovanja mora temeljiti na objektivnih 
in preverljivih merilih, ki so neodvisni od 
porekla izdelka, in mora zadevnim 
podjetjem zagotavljati ustrezna pravna 
sredstva, vključno s sodnimi sredstvi. Te 
zahteve morajo enako veljati za 
nacionalne, regionalne ali lokalne ukrepe 
za nadzor ali spodbujanje predpisovanja 
posebnih zdravil, saj takšni ukrepi določajo 
tudi dejansko vključenost zdravil v sisteme 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vsak ukrep za bodisi neposredno ali 
posredno urejanje cen zdravil in vsak ukrep 
za določanje njihove vključenosti v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja mora 
temeljiti na objektivnih in preverljivih 
merilih, ki so neodvisni od porekla izdelka, 
in mora zadevnim podjetjem zagotavljati 
ustrezna pravna sredstva, vključno s 
sodnimi sredstvi. Te zahteve morajo enako 
veljati za nacionalne, regionalne ali lokalne 
ukrepe za nadzor ali spodbujanje 
predpisovanja posebnih zdravil, saj takšni 
ukrepi določajo tudi dejansko vključenost 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja.

(9) Vsak ukrep za bodisi neposredno ali 
posredno urejanje cen zdravil in vsak ukrep 
za določanje njihove vključenosti v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja mora 
temeljiti na objektivnih in preverljivih 
merilih, ki so neodvisni od porekla izdelka. 
Te zahteve morajo enako veljati za 
nacionalne, regionalne ali lokalne ukrepe 
za nadzor ali spodbujanje predpisovanja 
posebnih zdravil, saj takšni ukrepi določajo 
tudi dejansko vključenost zdravil v sisteme 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 56
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Merila, ki so podlaga vsake odločitve 
ter neposredno ali posredno regulirajo 
cene zdravil, ter vsak ukrep, ki določa 
obseg njihovega kritja s strani javnih 
sistemov zdravstvenega zavarovanja, 
morajo vključevati oceno neizpolnjenih 
zdravstvenih potreb, kliničnih in 
družbenih koristi ter inovacij, kot je 
določeno v mnenju Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
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o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene 
zdravil za uporabo v humani medicini in 
njihovo vključitev v področje nacionalnih 
sistemov zdravstvenega zavarovanja z dne 
12. junija 20121. Takšna merila morajo 
vključevati tudi zaščito najbolj ranljivih 
skupin prebivalstva.
_____________
1 UL C 299, 4.10.2012 str. 83

Or. es

Predlog spremembe 57
Karin Kadenbach

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi vlog za odobritev cene zdravila 
ali določitev njegove vključenosti v sistem 
zdravstvenega zavarovanja ne sme prihajati 
do nepotrebnih zamud pri dajanju 
navedenega izdelka v promet. V tej 
direktivi je torej treba določiti obvezne 
roke, v katerih je treba sprejeti nacionalne 
odločitve. Da bi bili predpisani roki 
učinkoviti, morajo teči od prejetja vloge do 
začetka veljavnosti ustrezne odločitve. 
Vključevati morajo vse strokovne ocene, 
vključno z ocenami zdravstvene 
tehnologije, kjer je to primerno, in vse 
upravne korake, potrebne za sprejetje in 
uveljavitev odločitve.

(10) Zaradi vlog za odobritev cene zdravila 
ali določitev njegove vključenosti v sistem 
zdravstvenega zavarovanja ne sme prihajati 
do nepotrebnih zamud pri dajanju 
navedenega izdelka v promet. V tej 
direktivi je torej treba določiti obvezne 
roke, v katerih je treba sprejeti nacionalne 
odločitve. Da bi bili predpisani roki 
učinkoviti, morajo teči od prejetja vloge do 
začetka veljavnosti ustrezne odločitve. 
Vključevati morajo vsa priporočila in vse 
strokovne ocene, vključno z ocenami 
zdravstvene tehnologije, kjer je to 
primerno, in vse upravne korake, potrebne 
za sprejetje in uveljavitev odločitve. 

Or. en

Predlog spremembe 58
Nessa Childers

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot pojasnjuje sodna praksa Sodišča, 
je uporaba rokov za vključitev zdravil v 
sisteme zdravstvenega zavarovanja iz 
Direktive 89/105/EGS obvezna. Izkušnje 
kažejo, da se navedeni roki ne upoštevajo 
vedno ter da je treba zagotoviti pravno 
varnost in izboljšati postopkovna pravila za 
vključevanje zdravil v sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zato je treba 
vzpostaviti učinkovita in hitra pravna 
sredstva.

(11) Kot pojasnjuje sodna praksa Sodišča, 
je uporaba rokov za vključitev zdravil v 
sisteme zdravstvenega zavarovanja iz 
Direktive 89/105/EGS obvezna. Izkušnje 
kažejo, da se navedeni roki ne upoštevajo 
vedno ter da je treba zagotoviti pravno 
varnost in izboljšati postopkovna pravila za 
vključevanje zdravil v sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zato je treba 
spodbujati učinkovite in hitre postopke.

Or. en

Predlog spremembe 59
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot pojasnjuje sodna praksa Sodišča, 
je uporaba rokov za vključitev zdravil v 
sisteme zdravstvenega zavarovanja iz 
Direktive 89/105/EGS obvezna. Izkušnje 
kažejo, da se navedeni roki ne upoštevajo 
vedno ter da je treba zagotoviti pravno 
varnost in izboljšati postopkovna pravila za 
vključevanje zdravil v sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zato je treba
vzpostaviti učinkovita in hitra pravna 
sredstva.

(11) Kot pojasnjuje sodna praksa Sodišča, 
je uporaba rokov za vključitev zdravil v 
sisteme zdravstvenega zavarovanja iz 
Direktive 89/105/EGS obvezna. Izkušnje 
kažejo, da se navedeni roki ne upoštevajo 
vedno ter da je treba zagotoviti pravno 
varnost in izboljšati postopkovna pravila za 
vključevanje zdravil v sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zato bi bilo
treba spodbujati učinkovita in hitra pravna 
sredstva.

Or. fr

Obrazložitev

V državah članicah že obstajajo pritožbeni postopki, vključno s sodnimi. Poleg tega so ti 
postopki v pristojnosti držav članic in ne sodijo v področje delovanja te direktive, ki zajema 
postopke upravnih organov v zvezi z odobritvijo cene zdravil in povračilom stroškov zanje. 
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Predlog spremembe 60
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija je v svojem sporočilu 
„Povzetek preiskave farmacevtskega 
sektorja“ pokazala, da zaradi postopkov 
določanja cen in povračil v Uniji pogosto 
prihaja do nepotrebnih zamud pri dajanju 
generičnih zdravil v promet. Pri odobritvi 
cene in vključitvi generičnih zdravil v 
sistem zdravstvenega zavarovanja se ne 
smejo zahtevati nove ali podrobne ocene, 
če je cena za referenčno zdravilo že 
določena in je to že vključeno v sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zato je 
primerno, da se v navedenih primerih za 
generična zdravila določijo krajši roki.

(12) Komisija je v svojem sporočilu 
„Povzetek preiskave farmacevtskega 
sektorja“ pokazala, da zaradi postopkov 
določanja cen in povračil v Uniji pogosto 
prihaja do nepotrebnih zamud pri dajanju 
generičnih ali biosimilarnih zdravil v 
promet. Pri odobritvi cene in vključitvi 
generičnih ali biosimilarnih zdravil v 
sistem zdravstvenega zavarovanja se ne 
smejo zahtevati nove ali podrobne ocene, 
če je cena za referenčno zdravilo že 
določena in je to že vključeno v sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Zato je 
primerno, da se v navedenih primerih za 
generična ali biosimilarna zdravila 
določijo krajši roki.

Or. en

Predlog spremembe 61
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija je v svojem sporočilu
„Povzetek preiskave farmacevtskega 
sektorja“ pokazala, da zaradi postopkov 
določanja cen in povračil v Uniji pogosto 
prihaja do nepotrebnih zamud pri dajanju 
generičnih zdravil v promet. Pri odobritvi 
cene in vključitvi generičnih zdravil v 
sistem zdravstvenega zavarovanja se ne 
smejo zahtevati nove ali podrobne ocene, 
če je cena za referenčno zdravilo že 
določena in je to že vključeno v sistem 

(12) Komisija je v svojem sporočilu
„Povzetek preiskave farmacevtskega 
sektorja“ pokazala, da zaradi postopkov 
določanja cen in povračil v Uniji pogosto 
prihaja do nepotrebnih zamud pri dajanju 
generičnih zdravil v promet. Pri odobritvi 
cene in vključitvi generičnih zdravil v 
sistem zdravstvenega zavarovanja se ne 
smejo zahtevati nove ali podrobne ocene, 
če je referenčno zdravilo bistveno podobno 
v skladu z Direktivo št. 2001/83/CE, če je 
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zdravstvenega zavarovanja. Zato je 
primerno, da se v navedenih primerih za 
generična zdravila določijo krajši roki.

njegova cena že določena in je to že 
vključeno v sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Zato je primerno, da se v 
navedenih primerih za generična zdravila 
določijo krajši roki. Če se generično 
zdravilo razlikuje od referenčnega, na 
primer glede pakiranja ali terapevtskih 
indikacij, države članice lahko predvidijo 
oceno zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav bi bilo treba pospeševati sprejemanje odločitev v zvezi z generičnimi zdravili, pri 
katerih je bilo referenčno zdravilo že ocenjeno, bi morali še naprej omogočati oceno 
generičnih zdravil, če zadevno zdravilo ni bistveno podobno referenčnemu zdravilu. Nekatera 
generična zdravila se namreč lahko razlikujejo od referenčnega zdravila glede pakiranja ali 
glede terapevtskih indikacij.

Predlog spremembe 62
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Razpoložljiva sodna sredstva v 
državah članicah so v tem smislu pri 
zagotavljanju skladnosti z roki imela 
omejeno vlogo zaradi pogosto predolgih 
postopkov pristojnih nacionalnih 
organov, kar zadevna podjetja odvrača od 
sprožitve pravnega spora. Zato so za 
nadzor in zagotavljanje skladnosti z roki 
za sprejemanje odločitev o določanju cen 
in povračil potrebni učinkoviti 
mehanizmi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 63
Michèle Rivasi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Razpoložljiva sodna sredstva v 
državah članicah so v tem smislu pri 
zagotavljanju skladnosti z roki imela 
omejeno vlogo zaradi pogosto predolgih 
postopkov pristojnih nacionalnih 
organov, kar zadevna podjetja odvrača od 
sprožitve pravnega spora. Zato so za 
nadzor in zagotavljanje skladnosti z roki 
za sprejemanje odločitev o določanju cen 
in povračil potrebni učinkoviti 
mehanizmi.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Pritožbeni postopki, vključno s sodnimi, so v pristojnosti držav članic in ne sodijo v področje 
delovanja te direktive, ki zajema postopke upravnih organov v zvezi z odobritvijo cene zdravil 
in povračilom stroškov zanje. 

Predlog spremembe 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Razpoložljiva sodna sredstva v 
državah članicah so v tem smislu pri 
zagotavljanju skladnosti z roki imela 
omejeno vlogo zaradi pogosto predolgih 
postopkov pristojnih nacionalnih 
organov, kar zadevna podjetja odvrača od 
sprožitve pravnega spora. Zato so za 
nadzor in zagotavljanje skladnosti z roki 
za sprejemanje odločitev o določanju cen 
in povračil potrebni učinkoviti 
mehanizmi.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 65
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil 
države članice zato ne smejo ponovno 
ocenjevati elementov, na katerih temelji 
dovoljenje za promet, kar velja tudi za 
kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z zdravili "sirotami" in 
bioekvivalenco generičnih ali
biosimilarnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet.

Or. en

Predlog spremembe 66
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet, kar velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco zdravila.

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato smejo, ob upravičenih 
zadržkih, ki temeljijo na novih spoznanjih, 
ponovno ocenjevati elemente, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

Or. sl
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Predlog spremembe 67
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet, kar velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco zdravila.

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet (kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila). Države članice 
morajo zagotoviti poln dostop do 
podatkov, ki jih uporablja organ, pristojen 
za izdajo dovoljenja za promet pri 
ocenjevanju teh elementov, z namenom 
ocenjevanja relativne varnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti zdravila v
okviru sheme zdravstvenega zavarovanja. 
Pristojni organi morajo tudi imeti pravico, 
da zahtevajo dodatne podatke za namene 
ocenjevanja.

Or. en

Predlog spremembe 68
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil 

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim zdravilom
in podobnostjo podobnih bioloških 
zdravil, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet in države 
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države članice zato ne smejo ponovno 
ocenjevati elementov, na katerih temelji 
dovoljenje za promet, kar velja tudi za 
kakovost, varnost, učinkovitost in
bioekvivalenco zdravila.

članice bi morale imeti popoln dostop do 
podatkov, uporabljenih v postopku za 
pridobitev dovoljenja za promet, zato da bi 
lahko v okviru postopkov za določitev 
cene in povračilo stroškov ocenile
učinkovitost in varnost zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba posebnih določb za generična zdravila predstavlja glavno dodano vrednost te 
prenovitve. Da bi pa zajeli vsa generična zdravila, vključno z biološkimi zdravljenji, je treba 
pojmu bioekvivalenca dodati še pojem biološka podobnost. 

Predlog spremembe 69
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet, kar velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco zdravila.

(14) Dokaze o kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti zdravil, vključno z 
bioekvivalenco generičnih zdravil z 
referenčnim zdravilom, se ugotavljajo pri 
postopkih za pridobitev dovoljenja za 
promet. V okviru postopkov določanja cen 
in povračil države članice zato ne smejo 
ponovno ocenjevati absolutnih elementov
(kakovost, varnost, učinkovitost ali 
bioekvivalenco), na katerih temelji 
dovoljenje za promet, kar velja tudi za 
kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila. Zato bi bilo treba 
državam članicam zagotoviti popoln 
dostop do podatkov, ki so jih uporabili 
organi, pristojni za izdajo dovoljenja za 
promet z zdravili, s čimer bi v okviru 
vključitve zdravila v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja omogočili 
oceno njegove varnosti in učinkovitosti. 
Pristojni organi bi tudi morali imeti 
možnost, da vključijo ali pripravijo 
dodatne ustrezne podatke za namene 
ocenjevanja zdravil.



AM\916168SL.doc 19/52 PE497.983v01-00

SL

Or. fr

Obrazložitev

Slaba razlaga te uvodne izjave bi lahko pripeljala do tega, da države članice ne bi mogle 
uporabljati teh podatkov ali zahtevati nove podatke, da bi lahko ocenile razmerje med 
koristmi in tveganjem pri zadevnem zdravilu in njegovo učinkovitost v primerjavi z načini 
zdravljenja, ki že obstajajo v njihovem sistemu zdravstvenega zavarovanja. 

Predlog spremembe 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet, kar velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco zdravila.

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet, kar velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco zdravila. 
Prav tako države članice ne bi smele 
ponovno ocenjevati svojih meril za 
opredelitev zdravil sirot. 

Or. fr

Obrazložitev

Ne bi bilo sprejemljivo, če bi zdravstveno dodano vrednost teh zdravil na nacionalni ravni 
ponovno postavili pod vprašaj, saj ta vrednost predstavlja osnovni pogoj za njihovo 
dovoljenje v Evropi. Tako pojasnilo ne bi bilo v nasprotju z odločitvijo nacionalnih organov 
glede povračila ali nepovračila stroškov za zdravilo siroto, temveč bi spodbujala večjo 
uporabo znanja in izkušenj, pridobljenih na evropski ravni, za ozaveščanje nacionalnih 
organov. 

Predlog spremembe 71
Françoise Grossetête
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V skladu z Direktivo 2001/83/ES 
pravice intelektualne lastnine ne morejo 
biti tehten razlog za zavrnitev, začasni 
preklic ali preklic dovoljenja za promet. Pri 
vlogah, postopkih sprejemanja odločitev in 
odločitvah o urejanju cen zdravil ali 
določanju njihove vključitve v področje 
sistemov zdravstvenega zavarovanja gre za 
upravne postopke, ki so kot takšni 
neodvisni od vprašanj v zvezi z 
uveljavljanjem pravic intelektualne 
lastnine. Nacionalni organi, ki so pristojni 
za navedene postopke, pri preučitvi vloge v 
zvezi z generičnim zdravilom ne smejo 
zahtevati informacij, ki se nanašajo na 
patentni status referenčnega zdravila, niti 
preverjati utemeljenosti domnevne kršitve 
pravic intelektualne lastnine, če se bo 
generično zdravilo proizvajalo ali dalo v 
promet na podlagi njihove odločitve. 
Vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino 
zato ne smejo posegati v postopke 
določanja cen in povračil v državah 
članicah niti povzročati zamud v teh 
postopkih.

(15) V skladu z Direktivo 2001/83/ES 
pravice intelektualne lastnine ne morejo 
biti tehten razlog za zavrnitev, začasni 
preklic ali preklic dovoljenja za promet. Pri 
vlogah, postopkih sprejemanja odločitev in 
odločitvah o urejanju cen zdravil ali 
določanju njihove vključitve v področje 
sistemov zdravstvenega zavarovanja gre za 
upravne postopke, ki so kot takšni 
neodvisni od vprašanj v zvezi z 
uveljavljanjem pravic intelektualne 
lastnine. Nacionalni organi, ki so pristojni 
za navedene postopke, pri preučitvi vloge v 
zvezi z generičnim zdravilom ne smejo 
zahtevati informacij, ki se nanašajo na 
patentni status referenčnega zdravila, niti 
preverjati utemeljenosti domnevne kršitve 
pravic intelektualne lastnine, če se bo 
generično zdravilo proizvajalo ali dalo v 
promet na podlagi njihove odločitve. 
Vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino 
zato ne smejo posegati v postopke 
določanja cen in povračil za generična 
zdravila v državah članicah niti povzročati 
zamud v teh postopkih.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti postopek, da se bo lahko uporabljal le za generična zdravila. 

Predlog spremembe 72
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V skladu z Direktivo 2001/83/ES 
pravice intelektualne lastnine ne morejo 

(15) V skladu z Direktivo 2001/83/ES 
pravice intelektualne lastnine ne morejo 



AM\916168SL.doc 21/52 PE497.983v01-00

SL

biti tehten razlog za zavrnitev, začasni 
preklic ali preklic dovoljenja za promet. Pri 
vlogah, postopkih sprejemanja odločitev in 
odločitvah o urejanju cen zdravil ali 
določanju njihove vključitve v področje 
sistemov zdravstvenega zavarovanja gre za 
upravne postopke, ki so kot takšni 
neodvisni od vprašanj v zvezi z 
uveljavljanjem pravic intelektualne 
lastnine. Nacionalni organi, ki so pristojni 
za navedene postopke, pri preučitvi vloge v 
zvezi z generičnim zdravilom ne smejo 
zahtevati informacij, ki se nanašajo na 
patentni status referenčnega zdravila, niti
preverjati utemeljenosti domnevne kršitve 
pravic intelektualne lastnine, če se bo 
generično zdravilo proizvajalo ali dalo v 
promet na podlagi njihove odločitve. 
Vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino 
zato ne smejo posegati v postopke 
določanja cen in povračil v državah 
članicah niti povzročati zamud v teh 
postopkih.

biti tehten razlog za zavrnitev, začasni 
preklic ali preklic dovoljenja za promet. Pri 
vlogah, postopkih sprejemanja odločitev in 
odločitvah o urejanju cen zdravil ali 
določanju njihove vključitve v področje 
sistemov zdravstvenega zavarovanja gre za 
upravne postopke, ki so kot takšni 
neodvisni od vprašanj v zvezi z 
uveljavljanjem pravic intelektualne 
lastnine. Nacionalni organi, ki so pristojni 
za navedene postopke, pri preučitvi vloge v 
zvezi z bioekvivalentnim generičnim 
zdravilom ne smejo zahtevati informacij, ki 
se nanašajo na patentni status referenčnega 
zdravila, smejo pa preverjati utemeljenosti 
domnevne kršitve pravic intelektualne 
lastnine, če se bo bioekvivalentno
generično zdravilo proizvajalo ali dalo v 
promet na podlagi njihove odločitve. Te 
pristojnosti državam članicam ne bi smeli 
odrekati. Vprašanja v zvezi z intelektualno 
lastnino, ne glede na pristojnosti držav 
članic za preverjanje informacij, ne smejo 
posegati v postopke določanja cen in 
povračil v državah članicah niti povzročati 
zamud v teh postopkih.

Or. sl

Predlog spremembe 73
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice bi morale dati 
javnosti na razpolago zadevne informacije 
in dokumente v ustrezni publikaciji ter v 
skladu z nacionalno prakso, kar zajema 
tudi elektronsko in spletno obliko. Pri 
objavi bi morale države članice upoštevati 
razumno količino podatkov, tako da ne bo 
ogrožena konkurenčnost v EU.
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Or. sl

Predlog spremembe 74
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) ) Države članice bi morale 
zagotoviti, da so dokumenti in informacije 
na voljo javnosti v ustrezni publikaciji v 
skladu z nacionalno prakso, kar zajema 
tudi elektronsko in spletno obliko.

Or. en

Predlog spremembe 75
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Preglednost, celovitost in 
neodvisnost postopka odločanja v okviru 
nacionalnih organov bi bilo treba 
zagotoviti z ustrezno objavo pristojnih 
organov in javnostjo postopkov za 
določitev cen in povračil.

Or. sl

Predlog spremembe 76
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Nacionalni pristojni javni organi, ki 
so pristojni za določanje cen in odločanje 
o povračilih stroškov, izvajajo načela 
preglednosti, integritete in neodvisnosti 
procesov odločanja.

Or. en

Predlog spremembe 77
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice pogosto spreminjajo 
svoje sisteme zdravstvenega zavarovanja 
ali sprejemajo nove ukrepe, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 89/105/EGS. 
Zato je treba vzpostaviti mehanizme 
obveščanja, katerih namen je po eni strani 
zagotoviti posvetovanje zainteresiranih 
strani, po drugi pa pospešiti preventivni 
dialog s Komisijo v zvezi z uporabo te 
direktive.

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 78
Alda Sousa

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice pogosto spreminjajo 
svoje sisteme zdravstvenega zavarovanja 
ali sprejemajo nove ukrepe, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 89/105/EGS. 
Zato je treba vzpostaviti mehanizme 

(16) Države članice pogosto spreminjajo 
svoje sisteme zdravstvenega zavarovanja 
ali sprejemajo nove ukrepe, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 89/105/EGS. 
Zato je treba vzpostaviti mehanizme 
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obveščanja, katerih namen je po eni strani 
zagotoviti posvetovanje zainteresiranih 
strani, po drugi pa pospešiti preventivni 
dialog s Komisijo v zvezi z uporabo te 
direktive.

obveščanja, katerih namen je po eni strani 
zagotoviti posvetovanje zainteresiranih 
strani, vključno z organizacijami 
pacientov in potrošnikov, po drugi pa 
pospešiti preventivni dialog s Komisijo v 
zvezi z uporabo te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 79
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Države članice so se v skladu s 
skupno politično deklaracijo držav članic 
in Komisije o obrazložitvenih dokumentih 
z dne 28. septembra 2011 zavzele, da bodo 
v utemeljenih primerih k uradnem 
obvestilu o svojih ukrepih za prenos 
priložile enega ali več dokumentov, ki 
bodo pojasnjevali razmerje med 
sestavnimi deli direktive in ustreznimi deli 
nacionalnih instrumentov za prenos. V 
zvezi s to direktivo zakonodajalec meni, da 
je posredovanje takih dokumentov 
upravičeno –

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 80
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da vsi 
nacionalni, regionalni ali lokalni ukrepi, 
določeni z zakonom, predpisom ali drugim 
upravnim ukrepom in usmerjeni v nadzor 

1. Države članice zagotovijo, da vsi 
nacionalni, regionalni ali lokalni ukrepi, 
določeni z zakonom, predpisom ali drugim 
upravnim ukrepom in usmerjeni v nadzor 
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cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali določitev obsega zdravil, vključenih v 
njihove javne sisteme zdravstvenega 
zavarovanja, izpolnjujejo zahteve te 
direktive.

cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali določitev obsega zdravil, vključenih v 
njihove javne sisteme zdravstvenega 
zavarovanja, izpolnjujejo zahteve te 
direktive. Države članice zagotovijo, da se 
v njihovih državah ti ukrepi ne podvajajo 
na regionalni ali lokalni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se zdravstveno varstvo upravlja delno na nacionalni, delno pa 
na regionalni in lokalni ravni. Da ne bi po nepotrebnem povečevali zamud in upravnih 
obremenitev, je treba s to direktivo zagotoviti, da v postopkih na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ne bo podvajanja.

Predlog spremembe 81
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva velja tudi za zdravila, ki se 
izdajo samo na recept, čeprav javni 
sistemi zdravstvenega zavarovanja 
stroškov zanje ne povrnejo.

Or. de

Predlog spremembe 82
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prostovoljne pogodbene sporazume, 
sklenjene med javnimi organi in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravilom, katerih 
cilj je omogočiti učinkovito preskrbo 
bolnikov z zadevnim zdravilom pod 

(a) prostovoljne pogodbene sporazume, 
sklenjene med javnimi organi in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravilom, pri 
čemer se nadzirajo elementi o 
učinkovitosti in/ali relativni učinkovitosti 
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posebnimi pogoji; ali o ustrezni uporabi določenega 
zdravila, katerih cilj je omogočiti 
učinkovito preskrbo bolnikov s tem
zdravilom, pod posebnimi pogoji in za 
dogovorjeno obdobje. 

Or. sl

Predlog spremembe 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prostovoljne pogodbene sporazume, 
sklenjene med javnimi organi in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravilom, katerih 
cilj je omogočiti učinkovito preskrbo 
bolnikov z zadevnim zdravilom pod 
posebnimi pogoji;

(a) prostovoljne pogodbene sporazume, 
sklenjene med javnimi organi in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravilom, katerih 
cilj je omogočiti učinkovito preskrbo 
bolnikov z zadevnim zdravilom pod 
posebnimi pogoji, če ti sporazumi 
izpolnjujejo zahteve v zvezi s preglednostjo 
iz odstavka 3a(novo), člena 5;

Or. de

Obrazložitev

Prodajna mesta je treba seznaniti tudi o v okviru prostovoljnih sporazumov doseženih 
določitvah cen, da se omogoči izbira najbolj gospodarnega zdravila.

Predlog spremembe 84
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe te direktive se uporabljajo za 
ukrepe za določanje vključenosti zdravil v 
pogodbene sporazume ali postopke 
javnega naročanja.

črtano

Or. cs
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Predlog spremembe 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Ta direktiva ne sme izpodbijati izdaje 
dovoljenja za promet za zdravilo, kot je 
opisana v členu 6 Direktive št. 
2001/83/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Namen direktive je regulirati postopke za določanje cen in povračilo stroškov za farmacevtske 
izdelke, ne pa ponovno opredeljevati teh dovoljenj. Dovoljenja za promet namreč ureja 
Direktiva št. 2001/83, ki omenja merila kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelka. 

Predlog spremembe 86
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „biosimilarno zdravilo“ pomeni 
podobno biološko zdravilo, odobreno v 
skladu s členom 10(4) 
Direktive 2001/83/ES;

Or. en

Predlog spremembe 87
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a) „podobno biološko zdravilo“:  
pomeni podobno biološko zdravilo, 
odobreno v skladu s členom 10(4) 
Direktive št. 2001/83/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba posebnih določb za generična zdravila predstavlja glavno dodano vrednost te 
prenovitve. Da pa bi zajeli vsa generična zdravila, vključno z biološkimi zdravljenji, je treba 
pojmu bioekvivalenca dodati še pojem biološka podobnost. 

Predlog spremembe 88
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4) „zdravstvena tehnologija“ „zdravstvena 
tehnologija“ pomeni zdravstveno 
tehnologijo, kot je opredeljena v točki (l) 
člena 3 Direktive 2011/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba opredelitve zdravstvene tehnologije je samovoljna in neupravičena, saj za sedaj še ne 
poznamo skupne razlage tega, kar naj bi zajemal ta pojem. Poleg tega uvedba take 
opredelitve skupaj z uvedbo dveh različnih ureditev rokov za odobritev cene in povračilo 
stroškov za negenerična zdravila le še povečuje zapletenost. 

Predlog spremembe 89
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) „ocena zdravstvene tehnologije“ 
„ocena zdravstvene tehnologije“ pomeni 
oceno sorazmerne učinkovitosti ali 
kratkoročne in dolgoročne učinkovitosti 
zdravila v primerjavi z drugimi 
zdravstvenimi tehnologijami, ki se 
uporabljajo za zdravljenje povezanih 
stanj.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba opredelitve zdravstvene tehnologije je samovoljna in neupravičena, saj za sedaj še ne 
poznamo skupne razlage tega, kar naj bi zajemal ta pojem. Poleg tega uvedba take 
opredelitve skupaj z uvedbo dveh različnih ureditev rokov za odobritev cene in povračilo 
stroškov za negenerična zdravila le še povečuje zapletenost. 

Predlog spremembe 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „prostovoljni pogodbeni sporazum“ 
iz člena 1(2)(a) pomeni sporazum, 
sklenjen med javnimi organi in imetnikom 
dovoljenja za promet, kar ni niti obvezno 
ali zakonsko določeno, niti ni sporazum 
edina alternativa, ki se vključi v določanje 
cen in sheme povračil na nacionalni 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive je treba razjasniti, da ne bo dvoumno. Čeprav pojem „sporazum“ 
pomeni, da stranke svobodno sprejemajo svoje pogodbene obveznosti, se lahko pojavijo
primeri, ko so imetniki dovoljenja za promet dejansko prisiljeni skleniti sporazum, da bi 
pridobili dostop do trga. V takšnih primerih bi imetnikom dovoljenja za promet ostala samo 
možnost, da se vzdržijo sklenitve sporazuma ter sprejmejo dejstvo, da nimajo dostopa do trga. 
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Da se sporazumi ne bi uporabljali kot možnost, ki omogoča, da se ta direktiva ne uporablja, 
je treba vključiti opredelitev „prostovoljni pogodbeni sporazum“.

Predlog spremembe 91
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „ranljive skupine": skupine 
prebivalstva, ki jih ukrepi o določitvi 
obsega kritja zdravil s strani javnih 
sistemov zdravstvenega zavarovanja 
najbolj prizadenejo, to so otroci, 
upokojenci, nezaposleni, osebe, ki so 
odvisne od zdravil "sirot", kronično bolne 
osebe itd. 

Or. es

Predlog spremembe 92
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za odobritev cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno 
potrdilo o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za odobritev cene.

Or. cs

Predlog spremembe 93
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za odobritev cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet ali vložnik 
po prejetju pozitivnega mnenja Odbora za 
zdravila za uporabo v humani medicini, 
ustanovljenega po Uredbi (ES) 
št. 726/2004, ali pristojnega nacionalnega 
organa kadar koli vloži vlogo za odobritev
cene. Pristojni organi vložniku predložijo 
uradno potrdilo o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Več držav članic vložnikom že omogoča, da prošnjo za odobritev cen in povračilo stroškov 
vložijo takoj po prejetju pozitivnega mnenja Odbora za zdravila za uporabo v humani 
medicini ali pristojnega nacionalnega organa države članice. Na ta način se dialog začne 
bolj zgodaj, kar olajša upoštevanje rokov direktive ter poenostavi dostop bolnikov do novih 
zdravil.

Predlog spremembe 94
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za odobritev cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet zagotovijo, da lahko vložijo vlogo 
za odobritev cene. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost.
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Predlog spremembe 95
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za odobritev cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet vloži vlogo 
za odobritev cene. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. en

Predlog spremembe 96
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za odobritev cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet vloži vlogo 
za odobritev cene. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog bi imel za posledico precejšnje povečanje upravne obremenitve za pristojne 
organe, ki bi bili po negativni odločitvi zasuti s prošnjami, četudi se okoliščine ne bi 
spremenile.

Predlog spremembe 97
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen ne preprečuje državam članicam, 
da po negativni odločitvi zavrnejo 
ponovne vloge, če se okoliščine niso 
občutno spremenile.  

Or. en

Predlog spremembe 98
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 15 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

(3) Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 25 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. hu

Obrazložitev

Organi bi težko spoštovali petnajstdnevni rok, ki ga je predlagala Komisija. Pretirano kratek 
časovni rok bi škodoval kakovosti odločitve.

Predlog spremembe 99
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 15 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok prav tako 90 dni. Za generična 
zdravila je ta rok znaša 30 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

Or. sl

Predlog spremembe 100
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična
zdravila je ta rok znaša 15 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 101
Kārlis Šadurskis



AM\916168SL.doc 35/52 PE497.983v01-00

SL

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila je ta rok znaša 15 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 90 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 102
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila je ta rok znaša 15 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. fr
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Obrazložitev

Novi roki so nerealistični in krepko presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si ga je 
postavila Komisija, tj. hitre dostopnosti novih zdravljenj z „običajnim“ dovoljenjem za 
promet.

Predlog spremembe 103
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 15 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok 25 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila. Za 
biosimilarna zdravila je ta rok 60 dni, če 
so pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 15-dnevni rok bi lahko bil za organe prekratek, kar bi lahko imelo negativen vpliv 
na kakovost odločitve. Ker so biološka zdravila izgubila ali bodo kmalu izgubila izključne 
pravice, biosimilarna zdravila pa so relativno nova kategorija zdravil, bi morali biti roki od 
predložitve do odobritve največ 60 dni.

Predlog spremembe 104
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila je ta rok znaša 15 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 45 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 105
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila je ta rok znaša 15 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 45 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.
Države članice upoštevajo možnost, da bi
odločitev glede cene, ki se lahko zaračuna 
za zdravilo, sprejele na podlagi ocene 
zdravstvene tehnologije.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Michèle Rivasi
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila je ta rok znaša 15 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila in če je 
generično zdravilo bistveno podobno 
referenčnemu zdravilu v skladu z 
Direktivo št. 2001/83/ES z dne 6. 
novembra 2001.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 15 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok 30 dni, če je generični proizvod 
bistveno podoben referenčnemu zdravilu v 
skladu z Direktivo št. 2001/83/ES in če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 108
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice določijo podrobnosti 
glede podatkov in dokumentacije, ki jo 
mora predložiti vložnik.

4. Države članice določijo kategorije 
podatkov in dokumentacije, ki jo mora 
predložiti vložnik.

Or. en

Predlog spremembe 109
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice določijo podrobnosti 
glede podatkov in dokumentacije, ki jo

4. Države članice določijo podrobnosti 
glede podatkov in glavnih dokumentov, ki 
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mora predložiti vložnik. jih mora predložiti vložnik.

Or. en

Predlog spremembe 110
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice določijo podrobnosti
glede podatkov in dokumentacije, ki jo 
mora predložiti vložnik.

4. Države članice določijo podrobnosti 
glede kategorij podatkov in glavne 
dokumentacije, ki jo mora predložiti 
vložnik.

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti na voljo vsaj nekaj prožnosti, da ostanejo prilagodljivi in da se 
lahko soočijo z nepričakovanimi razmerami.

Predlog spremembe 111
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
25 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
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informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

Or. hu

Obrazložitev

Organi bi težko spoštovali petnajstdnevni rok, ki ga je predlagala Komisija. Pretirano kratek 
časovni rok bi škodoval kakovosti odločitve.

Predlog spremembe 112
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi takoj obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

Or. cs

Predlog spremembe 113
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 15
dni, če so pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok prav tako 90 dni. Za 
generična zdravila ta rok v vseh primerih 
znaša 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila. 
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. sl

Predlog spremembe 114
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi,
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
ta rok v vseh primerih znaša 30 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila.
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Predlog spremembe 115
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
ta rok v vseh primerih znaša 90 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 116
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
ta rok v vseh primerih znaša 45 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
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tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

referenčnega zdravila. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. fr

Predlog spremembe 117
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša
30 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah, pa tudi tega ne, da je 
generično zdravilo bistveno podobno v 
skladu z Direktivo št. 2001/83/ES. 

Or. fr

Obrazložitev

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. 
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Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Predlog spremembe 118
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
25 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Za 
biosimilarna zdravila je ta rok v vseh 
primerih 60 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila. 
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 15-dnevni rok bi lahko bil za organe prekratek, kar bi lahko imelo negativen vpliv 
na kakovost odločitve. Ker so biološka zdravila izgubila ali bodo kmalu izgubila izključne 
pravice, biosimilarna zdravila pa so relativno nova kategorija zdravil, bi morali biti roki od 
predložitve do odobritve največ 60 dni.

Predlog spremembe 119
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
ta rok v vseh primerih znaša 45 dni, če so 
pristojni organi že odobrili ceno 
referenčnega zdravila. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
30 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila.
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Predlog spremembe 121
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se odločitev ne sprejme v ustreznem 
roku iz odstavkov 3 in 5, lahko vložnik da 
izdelek v promet po predlagani ceni.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba krepko presega postavljeni cilj, tj. hitro dostopnost novih zdravljenj, ter ni ne 
sorazmerna ne skladna z načelom subsidiarnosti. Poleg tega bi lahko takšen ukrep ogrozil že 
tako rahlo proračunsko ravnovesje javnih sistemov zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 122
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če pristojni organi ne dovolijo trženja 
zadevnega zdravila po ceni, ki jo je 
predlagal vložnik, morajo v odločitev 
vključiti razloge, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih, 
vključno z vsemi ocenami, strokovnimi 
mnenji ali priporočili. Vložnika je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

7. Če pristojni organi ne dovolijo trženja 
zadevnega zdravila po ceni, ki jo je 
predlagal vložnik, morajo v odločitev 
vključiti razloge, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih.
Vložnika je treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr
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Obrazložitev

Zahteva po predložitvi poročil strokovnjakov v podporo vsaki odločitvi organov, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 123
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice v ustrezni publikaciji 
objavijo in Komisiji sporočijo merila, ki 
jih morajo pristojni organi upoštevati pri 
odobritvi cen zdravil.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker je določanje cen zdravil v nacionalni pristojnosti, ni treba, da države članice Komisiji 
predhodno sporočajo merila, na podlagi katerih so ocenile ceno zdravila. 

Predlog spremembe 124
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če se pristojni organi odločijo, da na 
lastno pobudo znižajo ceno določenega 
imenovanega zdravila, ta odločitev vsebuje 
navedbo razlogov, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih, 
vključno z vsemi ocenami, strokovnimi 
mnenji ali priporočili, na katerih temelji 
odločitev. Odločitev se sporoči imetniku 
dovoljenja za promet, ki ga je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

9. Če se pristojni organi odločijo, da na 
lastno pobudo znižajo ceno določenega 
imenovanega zdravila, ta odločitev vsebuje 
navedbo razlogov, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih. 
Odločitev se sporoči imetniku dovoljenja 
za promet, ki ga je treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo teh
sredstev. Odločitev in povzetek utemeljitve 
se da na razpolago javnosti.
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Predlog spremembe 125
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če se pristojni organi odločijo, da na 
lastno pobudo znižajo ceno določenega 
imenovanega zdravila, ta odločitev vsebuje 
navedbo razlogov, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih, 
vključno z vsemi ocenami, strokovnimi 
mnenji ali priporočili, na katerih temelji 
odločitev. Odločitev se sporoči imetniku 
dovoljenja za promet, ki ga je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

9. Če se pristojni organi odločijo, da na 
lastno pobudo znižajo ceno določenega 
imenovanega zdravila, ta odločitev vsebuje 
navedbo razlogov, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih. 
Odločitev se sporoči imetniku dovoljenja 
za promet, ki ga je treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po predložitvi poročil strokovnjakov v podporo vsaki odločitvi organov, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 126
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za povišanje cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno 
potrdilo o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za povišanje cene.

Or. cs
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Predlog spremembe 127
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za povišanje cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice zagotovijo imetniku
dovoljenja za promet možnost, da vloži 
vlogo za povišanje cene. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 128
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za povišanje cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet vloži vlogo 
za odobritev cene. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. en

Predlog spremembe 129
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za povišanje cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet vloži vlogo 
za povišanje cene. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog bi imel za posledico precejšnje povečanje upravne obremenitve za pristojne 
organe, ki bi bili po negativni odločitvi zasuti s prošnjami, četudi se okoliščine ne bi 
spremenile.

Predlog spremembe 130
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen ne preprečuje državam članicam, 
da po negativni odločitvi zavrnejo 
ponovne vloge, če se okoliščine niso 
občutno spremenile. 

Or. en

Predlog spremembe 131
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge.

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, obravnava in
sprejme ali zavrne ter sporoči vložniku v
90 dneh od prejema vloge.
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Predlog spremembe 132
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge.

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge.

Or. en

Predlog spremembe 133
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge.

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge.

Or. en


