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Poprawka 134
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 135
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe terminy są nierealne i wykraczają dalece poza to co konieczne do osiągnięcia celu 
Komisji, czyli udostępnienia nowych leków posiadających „normalne” pozwolenie na 
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dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 136
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 137
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. sl
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Poprawka 138
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. en

Poprawka 139
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. en

Poprawka 140
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. fr

Poprawka 141
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe terminy są nierealne i wykraczają dalece poza to co konieczne do osiągnięcia celu 
Komisji, czyli udostępnienia nowych leków posiadających „normalne” pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 142
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. fr

Poprawka 143
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 144
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 145
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie szczegółowo 
określają kategorie informacji i zasadnicze
dokumenty, które musi przedstawić 
wnioskodawca.

Or. fr

Poprawka 146
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 90 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji.

Or. en
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Poprawka 147
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani
wytyczne administracyjne.

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 90 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. sl

Poprawka 148
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 



PE498.042v02-00 10/108 AM\917073PL.doc

PL

powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 90 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 149
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku okażą się
niewystarczające, wówczas właściwe 
organy bezzwłocznie powiadamiają o tym
wnioskodawcę, jakie szczegółowe
dodatkowe informacje są wymagane oraz 
w terminie 90 dni od momentu otrzymania 
dodatkowych informacji podejmują 
ostateczną decyzję. Państwa członkowskie 
nie żądają żadnych dodatkowych 
informacji, których nie wymagają wyraźnie 
przepisy krajowe ani wytyczne 
administracyjne.

Or. fr

Poprawka 150
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku okażą się
niewystarczające, wówczas właściwe 
organy bezzwłocznie powiadamiają o tym
wnioskodawcę, jakie szczegółowe
dodatkowe informacje są wymagane oraz 
w terminie 90 dni od momentu otrzymania 
dodatkowych informacji podejmują 
ostateczną decyzję. Państwa członkowskie 
nie żądają żadnych dodatkowych 
informacji, których nie wymagają wyraźnie 
przepisy krajowe ani wytyczne 
administracyjne.

Or. fr

Poprawka 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
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szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji.

Or. en

Poprawka 152
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w 
terminie określonym w ust. 3 i 4, 
wnioskodawca ma prawo zastosować 
podwyżkę ceny zaproponowaną we 
wniosku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis wykracza dalece poza założony cel szybkiego udostępnienia nowych leków i nie jest 
proporcjonalny ani zgodny z zasadą pomocniczości. Ponadto taki przepis mógłby zagrozić już 
delikatnej równowadze budżetowej publicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych.

Poprawka 153
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli właściwe organy podejmują 
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
całkowite lub częściowe podwyższenie 

6. Jeżeli właściwe organy podejmują 
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
całkowite lub częściowe podwyższenie 
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ceny, zaproponowane we wniosku, 
wówczas podają w takiej decyzji 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz
informują wnioskodawcę o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.

ceny, zaproponowane we wniosku, 
wówczas informują wnioskodawcę o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej decyzji władz w sprawie ponownej oceny 
niezgodnej z interesami handlowymi producentów jest nieproporcjonalna.

Poprawka 154
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 
uzasadnienie takiej decyzji oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach wraz z uzasadnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyboru kategorii 
produktów objętych zamrożeniem lub 
obniżeniem cen.

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 
uzasadnienie takiej decyzji wraz z 
uzasadnieniem, w stosownych 
przypadkach, wyboru kategorii produktów 
objętych zamrożeniem lub obniżeniem cen.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej decyzji władz w sprawie ponownej oceny 
niezgodnej z interesami handlowymi producentów jest nieproporcjonalna.
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Poprawka 155
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 
uzasadnienie takiej decyzji oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach wraz z uzasadnieniem, 
w stosownych przypadkach, wyboru 
kategorii produktów objętych zamrożeniem 
lub obniżeniem cen.

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 
uzasadnienie takiej decyzji oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach wraz z uzasadnieniem, 
w stosownych przypadkach, wyboru 
kategorii produktów objętych zamrożeniem 
lub obniżeniem cen. Państwa 
członkowskie dokonują rocznego 
przeglądu.

Or. en

Poprawka 156
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa.
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Or. cs

Poprawka 157
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie gwarantują posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia wniosku o odstępstwo.
Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie redakcyjne i skreślenie wyrażenia „w dowolnym momencie”, które powoduje 
niepewność prawną.

Poprawka 158
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
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członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka spowodowałaby znaczne zwiększenie obciążeń administracyjnych dla właściwych 
organów, które zostałyby zasypane wnioskami wskutek negatywnej decyzji, nawet bez zmiany 
okoliczności.

Poprawka 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek 
o przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek 
o przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Względy te 
muszą być zaczerpnięte z wykazu 
sporządzonego uprzednio i 
przedstawionego przez państwo 
członkowskie w odpowiedniej publikacji. 
Wniosek zawiera stosowne uzasadnienie.
Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
przyznanie odstępstwa. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

Or. en
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Poprawka 160
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Or. sl

Poprawka 161
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, została podjęta 
i przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, została podjęta 
i przekazana wnioskodawcy w terminie 90 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
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daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Or. en

Poprawka 162
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, została podjęta 
i przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, została podjęta 
i przekazana wnioskodawcy w terminie 90 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Or. en

Poprawka 163
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są
niewystarczające, właściwe organy
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę
o tym, jakie szczegółowe informacje
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku
okażą się niewystarczające, wówczas
właściwe organy bezzwłocznie
powiadamiają o tym wnioskodawcę, jakie 
szczegółowe dodatkowe informacje są 
wymagane oraz w terminie 90 dni od 
momentu otrzymania dodatkowych 
informacji podejmują ostateczną decyzję.
W przypadku przyznania odstępstwa 
właściwe organy niezwłocznie publikują 
oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Or. fr

Poprawka 164
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej decyzji władz w sprawie ponownej oceny 
niezgodnej z interesami handlowymi producentów jest nieproporcjonalna.

Poprawka 165
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są
niewystarczające, właściwe organy
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę
o tym, jakie szczegółowe informacje
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Jeżeli informacje dołączone do wniosku
okażą się niewystarczające, wówczas
właściwe organy bezzwłocznie
powiadamiają o tym wnioskodawcę, jakie 
szczegółowe dodatkowe informacje są 
wymagane oraz w terminie 90 dni od 
momentu otrzymania dodatkowych 
informacji podejmują ostateczną decyzję.
W przypadku udzielenia odstępstwa 
właściwe władze bezzwłocznie publikują
ogłoszenie o przyznanej podwyżce cen.

Or. fr

Uzasadnienie

System terminów należy utrzymać przy 90 dniach, by nie zagrozić jakości oceny leków w 
państwach członkowskich, a zatem jakości usługi świadczonej pacjentowi.

Poprawka 166
Bernadette Vergnaud

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

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 
można przedłużyć tylko jeden raz o 
kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w ust. 
3.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe terminy są nierealne i wykraczają dalece poza to co konieczne do osiągnięcia celu
Komisji, czyli udostępnienia nowych leków posiadających „normalne” pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 167
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 90
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

Or. sl

Poprawka 168
Kārlis Šadurskis

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

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 90
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

Or. en

Poprawka 169
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 90
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

Or. en

Poprawka 170
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 90
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.
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Or. fr

Poprawka 171
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 60
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 można 
przedłużyć tylko jeden raz o kolejne 90
dni. Wnioskodawca zostaje powiadomiony 
o takim przedłużeniu przed wygaśnięciem 
terminu określonego w ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

System terminów należy utrzymać przy 90 dniach, by nie zagrozić jakości oceny leków w 
państwach członkowskich, a zatem jakości usługi świadczonej pacjentowi.

Poprawka 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby punkty wydawania leków posiadały 
informacje o cenie sprzedaży produktu 
leczniczego obowiązującej 
ubezpieczonego, tak aby zapobiec 
ewentualnym skutkom zakłócającym w 
wyniku nieprzejrzystości przy podawaniu 
cen na rynku.

Or. de
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Uzasadnienie

Dobrowolne umowy, jak np. umowy o rabatach między producentami leków a kasami chorych 
są coraz bardziej powszechne i mają zastosowanie do dużej części wydawanych leków. 
Umowy te uniemożliwiają lekarzom i farmaceutom ustalanie rzeczywistych cen i nie zawsze 
pacjent otrzymuje lek w najkorzystniejszej cenie.

Poprawka 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
również pacjent lub ubezpieczony 
rzeczywiście odnosił korzyści z ustalonych 
cen refundowanych. Należy unikać 
ewentualnego braku przejrzystości w 
punktach wydawania leków, który 
prowadzi do zakłóceń ze względu na 
nieprzejrzysty sposób podawania cen.

Or. de

Poprawka 174
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Kontrole zysków

Jeżeli państwo członkowskie ustanawia 
system bezpośrednich lub pośrednich 
kontroli zysków osób odpowiedzialnych za 
wprowadzanie produktów leczniczych do 
obrotu, zainteresowane państwo 
członkowskie zamieszcza poniższe 
informacje w odpowiedniej publikacji 
oraz przekazuje je Komisji:
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a) metoda lub metody stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
określania poziomu rentowności: zysk ze 
sprzedaży lub zwrot z kapitału;
b) zakres docelowego zysku przyznany 
obecnie osobom odpowiedzialnym za 
wprowadzanie produktów leczniczych do 
obrotu w zainteresowanym państwie 
członkowskim;
c) kryteria, według których w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przyznaje się docelowe stopy zysku osobie 
odpowiedzialnej za wprowadzanie 
produktów leczniczych do obrotu, oraz 
kryteria, zgodnie z którymi osoba taka 
będzie mogła zatrzymać zyski 
przekraczające przyznane jej wartości 
docelowe;
d) maksymalny procent zysku, który każda 
osoba odpowiedzialna za wprowadzanie 
produktów leczniczych do obrotu może 
zatrzymać powyżej przyznanej wartości 
docelowej w zainteresowanym państwie 
członkowskim.
Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są aktualizowane raz w roku 
lub w przypadku przeprowadzenia 
znacznych zmian.
Jeżeli oprócz systemu bezpośrednich lub 
pośrednich kontroli zysków państwo 
członkowskie stosuje system kontroli cen 
niektórych rodzajów produktów 
leczniczych, które są wyłączone z zakresu 
systemu kontroli zysków, wówczas do 
takich kontroli cen mają zastosowanie, w 
stosownych przypadkach, przepisy art. 3, 4 
i 5. Wymienione artykuły nie mają jednak 
zastosowania w przypadku, w którym 
normalne funkcjonowanie systemu 
bezpośrednich lub pośrednich kontroli 
zysków wyjątkowo prowadzi do ustalenia 
ceny dla pojedynczego produktu 
leczniczego.

Or. cs
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Poprawka 175
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii.

Or. cs

Poprawka 176
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu lub wnioskodawcy od momentu 
uzyskania pozytywnej opinii Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi (ustanowionego przez 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004) lub 
właściwego organu krajowego możliwość 
złożenia w dowolnym momencie wniosku 
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posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

o włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu lub wnioskodawca jest uprawniony 
do złożenia wniosku o włączenie swojego 
produktu do wybranego przez siebie 
systemu lub kategorii. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie zezwalają już wnioskodawcom na złożenie wniosku o cenę i 
zwrot od momentu uzyskania pozytywnej opinii KPLSL lub właściwego organu krajowego 
danego państwa członkowskiego. W ten sposób ustanawia się zawczasu dialog i sprzyja 
przestrzeganiu terminów przewidzianych w dyrektywie, żeby ułatwić dostęp pacjentów do 
nowych leków.

Poprawka 177
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia 
w dowolnym momencie wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia 
w dowolnym momencie wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.
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odbioru.

Or. en

Poprawka 178
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o włączenie produktu 
leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie gwarantują
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie redakcyjne i skreślenie wyrażenia „w dowolnym momencie”, które powoduje 
niepewność prawną. Ponadto możliwość zezwolenia posiadaczowi pozwolenia na złożenie 
wniosku o włączenie leku do konkretnej kategorii mieści się w kompetencjach krajowych.

Poprawka 179
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 2



AM\917073PL.doc 29/108 PE498.042v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o włączenie produktu 
leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. en

Poprawka 180
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o włączenie produktu 
leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.
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Or. fr

Uzasadnienie

Sprzezczne z zasadą pomocniczości Procedura dotycząca wyboru kategorii powinna 
pozostawać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 181
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 182
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 183
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają kategorie informacji i zasadnicze
dokumenty, które musi przedstawić 
wnioskodawca.

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą mieć możliwość korzystania z minimum elastyczności, by móc się 
dostosować do nieoczekiwanych sytuacji i z nimi się zmierzyć.

Poprawka 184
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby decyzja w sprawie wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

(4) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby decyzja w sprawie wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
25 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. hu
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Uzasadnienie

Organy władzy miałyby trudności z dotrzymaniem piętnastodniowego terminu 
zaproponowanego przez Komisję. Zbyt krótki termin obniżyłby jakość procesu decyzyjnego. 

Poprawka 185
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi 90 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 30 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. sl

Poprawka 186
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku. W 
przypadku jednak produktów leczniczych, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 90 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 187
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku. W 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
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przypadku jednak produktów leczniczych, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 30 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 188
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 15 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.
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Or. fr

Uzasadnienie

Nowe terminy są nierealne i wykraczają dalece poza to co konieczne do osiągnięcia celu 
Komisji, czyli udostępnienia nowych leków posiadających „normalne” pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 189
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku jednak produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku jednak produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
25 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku 
biopodobnych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 60 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany termin 15 dni może być dla odpowiednich organów zbyt krótki, co z kolei 
może mieć niekorzystny wpływ na jakość decyzji. Ponieważ w przypadku biologicznych 
produktów leczniczych nie obowiązują już lub przestaną obowiązywać prawa wyłączności, 
biopodobne produkty lecznicze stanowią stosunkowo  nową kategorię produktów leczniczych, 
dlatego okres od złożenia wniosku do jego zatwierdzenia powinien wynosić maksymalnie 60 
dni.

Poprawka 190
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. W 
przypadku jednak produktów leczniczych, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 45 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 191
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 45 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie 
przewidują możliwość oparcia swojej 
decyzji w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
na ocenie technologii medycznych.

Or. fr

Poprawka 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
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członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku jednak produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku jednak produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
30 dni, pod warunkiem że produkt 
generyczny jest zasadniczo podobny do 
referencyjnego produktu leczniczego 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE oraz że
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 193
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o włączenie 
produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, złożonego przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z wymogami danego państwa 
członkowskiego, została przyjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90
dni od daty otrzymania takiego wniosku.
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 30 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy jest zasadniczo podobny w 
rozumieniu dyrektywy 2001/83/WE i
został już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli generyczne produkty 
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że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

lecznicze wykazują różnice w stosunku do 
referencyjnego produktu leczniczego, np. 
w odniesieniu do ich pakowania czy 
wskazań terapeutycznych, państwa 
członkowskie mogą przewidzieć ponowną 
ocenę tych prodnptów leczniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

Poprawka 194
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 

(5) Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
25 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
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dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. hu

Uzasadnienie

Organy władzy miałyby trudności z dotrzymaniem piętnastodniowego terminu 
zaproponowanego przez Komisję. Zbyt krótki termin obniżyłby jakość procesu decyzyjnego. 

Poprawka 195
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

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

Or. cs
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Poprawka 196
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi również
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
30 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. sl

Poprawka 197
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, termin zostaje 
zawieszony, a właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
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ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku jednak 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
90 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 198
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
30 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.
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zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 199
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku
są niewystarczające, właściwe organy
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę
o tym, jakie szczegółowe informacje
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku
okażą się niewystarczające, wówczas
właściwe organy bezzwłocznie
powiadamiają o tym wnioskodawcę, jakie 
szczegółowe dodatkowe informacje są 
wymagane oraz w terminie 90 dni od 
momentu otrzymania dodatkowych 
informacji podejmują ostateczną decyzję.
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 45 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. fr

Poprawka 200
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku jednak 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
25 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku 
biopodobnych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 60 dni, pod warunkiem 
że referencyjny produkt leczniczy został 
już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany termin 15 dni może być dla odpowiednich organów zbyt krótki, co z kolei 
może mieć niekorzystny wpływ na jakość decyzji. Ponieważ w przypadku biologicznych 
produktów leczniczych nie obowiązują już lub przestaną obowiązywać prawa wyłączności, 
biopodobne produkty lecznicze stanowią całkiem nową kategorię produktów leczniczych, 
dlatego okres od złożenia wniosku do jego zatwierdzenia powinien wynosić maksymalnie 60 
dni.
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Poprawka 201
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
45 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony 
w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku jednak 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
30 dni, pod warunkiem że produkt 
generyczny jest zasadniczo podobny do 
referencyjnego produktu leczniczego 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE oraz że
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 203
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku
okażą się niewystarczające, wówczas
właściwe organy bezzwłocznie
powiadamiają o tym wnioskodawcę, jakie 
szczegółowe dodatkowe informacje są 
wymagane oraz w terminie 90 dni od 
momentu otrzymania dodatkowych 
informacji podejmują ostateczną decyzję.
W przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten wynosi 30 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy jest zasadniczo podobny w 
rozumieniu dyrektywy 2001/83/WE z 
6 listopada 2001 r. i został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
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już włączony w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. fr

Uzasadnienie

System terminów należy utrzymać przy 90 dniach, by nie zagrozić jakości oceny leków w 
państwach członkowskich, a zatem jakości usługi świadczonej pacjentowi. Konsultacje 
publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską wykazały, że większość 
zainteresowanych podmiotów, w tym tych z przemysłu leków innowacyjnych, uznaje obecne 
terminy za zadowalające. Terminy te są konieczne do oceny wysokiej jakości z uwagi na 
istnienie produktów opartych na coraz bardziej złożonych i innowacyjnych badaniach.

Poprawka 204
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 

(6) Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 50 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
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z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. hu

Uzasadnienie

Organy władzy miałyby trudności z dotrzymaniem trzydziestodniowego terminu 
zaproponowanego przez Komisję. Zbyt krótki termin obniżyłby jakość procesu decyzyjnego. 

Poprawka 205
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 180 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może również
przekraczać 180 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten nie może przekraczać 60 dni, 
pod warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Podane terminy mogą zostać 
przedłużone zgodnie z przepisami ust. 5 
niniejszego artykułu lub art. 3 ust. 5.

Or. sl
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Poprawka 206
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 180 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5 albo zawieszone zgodnie z 
postanowieniami poprzedniego ustępu.

Or. en

Poprawka 207
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
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procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 60 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 208
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 90 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.
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ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. fr

Poprawka 209
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 50 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku 
biopodobnych produktów leczniczych 
termin ten nie przekracza 120 dni, pod 
warunkiem że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Podane terminy mogą zostać 
przedłużone zgodnie z przepisami ust. 5 
niniejszego artykułu lub art. 3 ust. 5.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany termin 30 dni może być dla odpowiednich organów zbyt krótki, co z kolei 
może mieć niekorzystny wpływ na jakość decyzji. Ponieważ w przypadku biologicznych 
produktów leczniczych nie obowiązują już lub przestaną obowiązywać prawa wyłączności, 
biopodobne produkty lecznicze stanowią całkiem nową kategorię produktów leczniczych, 
dlatego okres od złożenia wniosku do jego zatwierdzenia powinien wynosić maksymalnie 120 
dni.

Poprawka 210
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

6. Państwa członkowskie, niezależnie od
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 90 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 60 dni, pod warunkiem że
produkt generyczny jest zasadniczo 
podobny do referencyjnego produktu 
leczniczego zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE oraz że referencyjny produkt 
leczniczy został już włączony w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Podane terminy mogą zostać 
przedłużone zgodnie z przepisami ust. 5 
niniejszego artykułu lub art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 212
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
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mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 30 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy jest 
zasadniczo podobny w rozumieniu 
dyrektywy 2001/83/WE i został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 213
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, zawierają również wszelkie oceny, 
ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich 
podstawę. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, o 
procedurze środków odwoławczych 
określonej w art. 8 oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, zawierają również wszelkie oceny, 
ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich 
podstawę. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, oraz o 
terminach przewidzianych na skorzystanie 
z takich środków.

Or. en

Poprawka 214
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, zawierają również wszelkie oceny, 
ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich 
podstawę. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, o 
procedurze środków odwoławczych 
określonej w art. 8 oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, zawierają również wszelkie oceny, 
ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich 
podstawę. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, oraz o 
terminach przewidzianych na skorzystanie 
z takich środków.

Or. fr

Uzasadnienie

W państwach członkowskich istnieją już procedury odwoławcze, w tym procedury sądowe. 
Ponadto procedury te wynikają z suwerenności państw członkowskich i nie są objęte 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, dotyczą procedur zatwierdzania cen i 
umieszczania na liście leków refundowanych, czego dokonują organy administracyjne.
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Poprawka 215
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria stanowiące podstawę 
podejmowania decyzji, o których mowa w 
poprzednim akapicie, obejmują ocenę 
niezaspokojonych potrzeb medycznych, 
korzyści klinicznych oraz społecznych, 
innowacyjności i ochrony grup 
społecznych najbardziej podatnych na 
zagrożenia.

Or. es

Poprawka 216
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym włączeniu 
produktów leczniczych w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzja o ewentualnym włączeniu produktów leczniczych w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego jest w kompetencji krajowej, zatem zasadniczo państwa 
członkowskie nie muszą powiadamiać Komisji o swoich kryteriach oceny.
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Poprawka 217
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym włączeniu 
produktów leczniczych w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

8. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym włączeniu 
produktów leczniczych w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Kryteria te obejmują ocenę 
niezaspokojonych potrzeb medycznych, 
korzyści klinicznych oraz społecznych, 
innowacyjności i ochrony grup 
społecznych najbardziej podatnych na 
zagrożenia.

Or. es

Poprawka 218
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony

Procedura środków odwoławczych w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
związanych z włączaniem produktów 

leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku nieprzestrzegania 
terminów określonych w art. 7 
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wnioskodawca miał dostęp do skutecznych 
i szybkich środków odwoławczych.
2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do: 

a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;

b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;

c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki. 

Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń. 

Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści. 

3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
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dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków. 
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych. 
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, jest 
niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.

6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki 
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2. 

Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
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członkowskie.

Or. cs

Poprawka 219
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Procedura środków odwoławczych w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
związanych z włączaniem produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku nieprzestrzegania 
terminów określonych w art. 7 
wnioskodawca miał dostęp do skutecznych 
i szybkich środków odwoławczych.
2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do:
a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej 
obliczonej za każdy dzień zwłoki.

Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
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oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.
3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, jest 
niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.
6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2.
Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures ne sont 
pas concernées par le champ d’application de cette Directive, portant sur les procédures 
concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui 
sont réalisées par des organes administratifs.

Poprawka 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Procedura środków odwoławczych w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
związanych z włączaniem produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych
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1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 wnioskodawca miał dostęp do 
skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.
2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do:
a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej 
obliczonej za każdy dzień zwłoki.
Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.
3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
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dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
jest niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.
6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki 
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2.
Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
członkowskie.
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Or. en

Poprawka 221
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Procedura środków odwoławczych w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
związanych z włączaniem produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku nieprzestrzegania 
terminów określonych w art. 7 
wnioskodawca miał dostęp do skutecznych 
i szybkich środków odwoławczych.
2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do:
a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki.
Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
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naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.
3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, jest 
niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.
6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki 
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
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niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2.
Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
członkowskie.

Or. sl

Poprawka 222
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 wnioskodawca miał 
dostęp do skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 wnioskodawca miał 
dostęp do skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.

2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do:

skreślony

a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
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b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki.
Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.
3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, jest 
niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.
6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
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organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki 
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2. 
Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 223
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 wnioskodawca miał 
dostęp do skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 wnioskodawca miał 
dostęp do skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.
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2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do:
a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki.
Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.
3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
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odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, jest 
niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.
6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki 
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2.
Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 
jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą przewidzieć środki odwoławcze, jednak Komisja zanadto 
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reguluje zasady wykonania i przekracza swoje uprawnienia. Trudniej zaakceptować, by organ 
miał płacić odszkodowanie i odsetki za opóźnienia spowodowane przez firmę farmaceutyczną.

Poprawka 224
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 wnioskodawca miał 
dostęp do skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 wnioskodawca miał 
dostęp do skutecznych i szybkich środków 
odwoławczych.

2. Do celów procedury środków 
odwoławczych państwa członkowskie 
wyznaczają organ, któremu nadają 
uprawnienia do:

skreślony

a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki.
Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
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prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.
3. Decyzja o nieprzyznaniu środka 
tymczasowego pozostaje bez uszczerbku 
dla wszelkich pozostałych roszczeń 
podmiotu wnoszącego o zastosowanie 
takich środków.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość skutecznego egzekwowania 
decyzji podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za procedurę środków 
odwoławczych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 2, jest 
niezależny od właściwych organów 
odpowiedzialnych za kontrolowanie cen 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub za określanie zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
ubezpieczeń zdrowotnych.
6. Organ, o którym mowa w ust. 2, 
uzasadnia swoją decyzję. Ponadto jeżeli 
organ ten nie ma charakteru sądowego, 
należy wprowadzić przepisy gwarantujące 
postępowanie, dzięki któremu wszelkie 
ewentualnie bezprawne środki 
przedsięwzięte przez niezależny organ lub 
wszelkie domniemane uchybienia w 
wykonywaniu nadanych mu uprawnień 
będą mogły być przedmiotem odwołania w 
sądzie lub odwołania rozpatrywanego 
przez inny organ będący sądem w 
rozumieniu art. 267 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niezależny zarówno od właściwego 
organu, jak i organu, o którym mowa w 
ust. 2.
Członkowie organu, o którym mowa w 
ust. 2 powoływani są i odwoływani na 
takich samych warunkach jak sędziowie, 



PE498.042v02-00 74/108 AM\917073PL.doc

PL

jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich 
odwołanie. Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak 
sędziowie. Organ ten podejmuje decyzje 
po przeprowadzeniu postępowania, w 
którym wysłuchane są obie strony, a 
decyzje te są prawnie wiążące, w sposób 
określony przez każde państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 225
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danego produktu zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach. Tego rodzaju decyzje zawierają 
również wszelkie oceny, ekspertyzy lub 
zalecenia stanowiące ich podstawę. 
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

1. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danego produktu zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, oraz o 
terminach przewidzianych na skorzystanie 
z takich środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg przedstawienia sprawozdań eksperckich dla uzasadnienia każdej decyzji władz 
niezgodnej z interesami handlowymi producentów jest nieproporcjonalny.
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Poprawka 226
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danego produktu zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach. Tego rodzaju decyzje zawierają 
również wszelkie oceny, ekspertyzy lub 
zalecenia stanowiące ich podstawę. 
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

1. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danego produktu zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach. Tego rodzaju decyzje zawierają 
ocenę niezaspokojonych potrzeb 
medycznych, skutków klinicznych, 
kosztów społecznych i ochrony grup 
społecznych najbardziej podatnych na 
zagrożenia, a także wszelkie oceny, 
ekspertyzy lub zalecenia stanowiące ich 
podstawę. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, oraz o
terminach przewidzianych na skorzystanie 
z takich środków.

Or. es

Poprawka 227
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda decyzja o wyłączeniu kategorii 
produktów leczniczych z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danej kategorii zakresem systemu 

2. Każda decyzja o wyłączeniu kategorii 
produktów leczniczych z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danej kategorii zakresem systemu 
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zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach oraz jest podawana do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji.

zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej decyzji władz w sprawie wyłączenia z zakresu 
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, niezgodnej z interesami handlowymi 
producentów, jest nieproporcjonalna.

Poprawka 228
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda decyzja o wyłączeniu kategorii
produktów leczniczych z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danej kategorii zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach oraz jest podawana do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji.

2. Każda decyzja o wyłączeniu kategorii 
produktów leczniczych z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danej kategorii zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach oraz jest podawana do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji. 
Kryteria te obejmują ocenę 
niezaspokojonych potrzeb medycznych, 
korzyści klinicznych oraz społecznych, 
innowacyjności i ochrony grup 
społecznych najbardziej podatnych na 
zagrożenia.

Or. es

Poprawka 229
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Klasyfikacja produktów leczniczych w 
celu ich włączenia w zakres systemów 

ubezpieczeń zdrowotnych
1. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie 
w przypadku, gdy produkty lecznicze są 
grupowane lub klasyfikowane według 
kryteriów terapeutycznych lub innych w 
celu włączenia tych produktów w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.
2. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji obiektywne i możliwe do 
sprawdzenia kryteria, na podstawie 
których produkty lecznicze są 
klasyfikowane w celu ich włączenia w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.
3. W przypadku produktów leczniczych, 
które są objęte takim grupowaniem lub 
klasyfikacją, państwa członkowskie 
podają w odpowiedniej publikacji i 
przedstawiają Komisji metody stosowane 
w celu określenia stopnia lub warunków 
włączenia takich produktów w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.
4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu właściwe organy 
wskazują obiektywne dane, na podstawie 
których ustaliły warunki objęcia produktu 
leczniczego zakresem systemu, stosując 
kryteria i metody, o których mowa w ust. 2 
i 3. W takim przypadku właściwe organy 
informują również posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.
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Or. cs

Poprawka 230
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Środki służące kontrolowaniu lub 

zachęcaniu do przepisywania określonych 
produktów leczniczych

1. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
przyjmuje środki służące kontrolowaniu 
lub zachęcaniu do przepisywania 
określonych produktów leczniczych.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, muszą 
być oparte na obiektywnych i możliwych 
do sprawdzenia kryteriach.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, w tym 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia 
stanowiące ich podstawę, podaje się do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji.
4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na którego 
interesy lub sytuację prawną mają wpływ 
środki, o których mowa w ust. 1, właściwe 
organy wskazują obiektywne dane i 
kryteria, które stanowiły podstawę do 
podjęcia takich środków w odniesieniu do 
danego produktu leczniczego. W takim 
przypadku właściwe organy informują 
również posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.

Or. cs
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Poprawka 231
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
przyjmuje środki służące kontrolowaniu 
lub zachęcaniu do przepisywania 
określonych produktów leczniczych.

1. Przepisy ust. 2 i 3 mają zastosowanie w 
przypadku, gdy państwo członkowskie 
przyjmuje środki służące kontrolowaniu 
lub zachęcaniu do przepisywania 
określonych produktów leczniczych.

Or. fr

Poprawka 232
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki, o których mowa w ust. 1, w tym 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia 
stanowiące ich podstawę, podaje się do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg przedstawienia sprawozdań eksperckich dla uzasadnienia każdej decyzji władz 
niezgodnej z interesami handlowymi producentów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 233
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 11 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki, o których mowa w ust. 1, w tym 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia 
stanowiące ich podstawę, podaje się do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, w tym 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia 
stanowiące ich podstawę, podaje się do 
wiadomości w odpowiedniej publikacji i 
udostępnia opinii publicznej.

Or. sl

Poprawka 234
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na którego 
interesy lub sytuację prawną mają wpływ 
środki, o których mowa w ust. 1, właściwe 
organy wskazują obiektywne dane i 
kryteria, które stanowiły podstawę do 
podjęcia takich środków w odniesieniu do 
danego produktu leczniczego. W takim 
przypadku właściwe organy informują 
również posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W sprawie C-62/09 Trybunał Sprawiedliwości UE zezwolił na stsosowanie środków 
zmierzających do kontroli lub zachęty odnośnie do przepisywania określonych produktów 
leczniczych. Ponadto środki te nie wplywają na włączanie produktów leczniczych do systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych państw członkowskich. Taka propozycja umożliwiłaby ponadto 
odwołanie wszystkim konkurentom odnośnie do danego produktu leczniczego lub większej ich 
liczby, których te środki dotyczą, i w ten sposób spowodowała administracyjny i prawny 
koszmar.
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Poprawka 235
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na którego 
interesy lub sytuację prawną mają wpływ 
środki, o których mowa w ust. 1, właściwe 
organy wskazują obiektywne dane i 
kryteria, które stanowiły podstawę do 
podjęcia takich środków w odniesieniu do 
danego produktu leczniczego. W takim 
przypadku właściwe organy informują 
również posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.

4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na którego 
interesy lub sytuację prawną mają wpływ 
środki, o których mowa w ust. 1, właściwe 
organy wskazują obiektywne dane i 
kryteria, które stanowiły podstawę do 
podjęcia takich środków w odniesieniu do 
danego produktu leczniczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się normalne, że posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są powiadamiani 
o powodach ustanowienia środków mających na celu kontrolę przepisywania określonych 
produktów leczniczych lub zachętę do niego, jednak środki te wynikają z decyzji 
podejmowanych na szczeblu krajowym, które na ogół mają na celu ograniczenie wydatków na 
opiekę zdrowotną, oraz wydaje się paradoksalne przewidywanie finansowych odszkodowań za 
takie środki.

Poprawka 236
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 12 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terminy określone w art. 3, 4, 5 i 7 Terminy określone w art. 3, 4, 5 i 7 
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rozumie się jako okres między 
otrzymaniem odpowiednio wniosku lub 
dodatkowych informacji a wejściem w 
życie odpowiedniej decyzji. Wszystkie 
oceny ekspertów i kroki administracyjne 
niezbędne do podjęcia decyzji i nadania jej 
skuteczności są przeprowadzane w 
wyznaczonych terminach.

rozumie się jako okres między 
otrzymaniem odpowiednio wniosku lub 
dodatkowych informacji a wydaniem
decyzji. Wszystkie oceny ekspertów i kroki 
administracyjne niezbędne do podjęcia 
decyzji i nadania jej skuteczności są 
przeprowadzane w wyznaczonych 
terminach.

Or. cs

Poprawka 237
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku generycznych produktów 
leczniczych terminy nie obejmują jednak 
pewnego okresu na stosowanie i pewnego 
okresu na wejście w życie, pod warunkiem 
że żaden z tych okresów nie przekracza 
jednego miesiąca kalendarzowego i że 
okresy te są wyraźnie uregulowane 
prawem krajowym lub wytycznymi 
administracyjnymi.

Or. en

Poprawka 238
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W razie procedury decyzyjnej 
ustanawiającej negocjacje między 
wnioskującym laboratorium i właściwym 
organem bieg terminów wyznaczonych w 
art. 3, 4, 5 i 7 zawiesza się do czasu 
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otrzymania przez organ właściwy 
odpowiedzi wnioskującego laboratorium 
na jego propozycje.

Or. fr

Poprawka 239
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności
W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

Or. en

Poprawka 240
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub
biorównoważności

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności, 
biorównoważności lub biopodobieństwa

Or. fr
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Uzasadnienie

Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących generycznych produktów leczniczych 
stanowi główną wartość dodaną tego przekształcenia. Jednak dla objęcia wszystkich 
generycznych produktów leczniczych, w tym środków bioterapeutycznych, należy obok 
biorównoważności wprowadzić pojęcie biopodobieństwa.

Poprawka 241
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności

Dowód jakości, bezpieczeństwa, 
skuteczności lub biorównoważności

Or. fr

Poprawka 242
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
(jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności danego produktu 
leczniczego). Państwom członkowskim 
gwarantuje się pełny dostęp do danych 
wykorzystywanych przez organ 
udzielający pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przy ocenie tych elementów w
celu dokonania oceny poziomu 
bezpieczeństwa, skuteczności i 
efektywności leku w kontekście systemu 
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ubezpieczeń zdrowotnych. Właściwe 
organy powinny mieć również prawo do 
wystąpienia o dodatkowe dane do celów 
przeprowadzenia własnej oceny.

Or. en

Poprawka 243
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny
kluczowych elementów (jakości,
bezpieczeństwa, skuteczności, 
biorównoważności lub biopodobieństwa),
na których opiera się pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu. Jednak państwa 
członkowskie mają pełny dostęp do 
danych wykorzystywanych przez organ 
udzielający pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, by mogły ocenić 
bezpieczeństwo i skuteczność danego 
produktu leczniczego w ramach systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Organy muszą mieć możliwość dokonania ponownej oceny względnej skuteczności 
terapeutycznej. W istocie względna skuteczność danego produktu może istotnie róznić się w 
zależności od pojawienia się w obrocie nowych konkurencyjnych cząsteczek lub odkrycia 
nowej właściwości terapeutycznej Ponadto takie oceny porównawcze zostały wykluczone z 
kompetencji agencji wydających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wreszcie nie jest 
konieczne dokonywanie ponownej oceny biorównoważności.

Poprawka 244
Nessa Childers
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Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie mają 
jednak pełny dostęp do danych 
wykorzystywanych przez organ 
udzielający pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przy dokonywaniu analizy tych 
elementów do celów oceny. Właściwe 
organy powinny mieć również prawo do 
wystąpienia o dodatkowe dane do celów 
oceny.

Or. en

Poprawka 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności,
biorównoważności danego produktu 
leczniczego, a także kryteriów uznawania 
za lek sierocy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie byłoby do zaakceptowania poddawanie w wątpliwość na szczeblu krajowym medycznej 
wartości dodanej tych produktow leczniczych, gdyż stanowi ona warunek sine qua non 
wydawanie na nie pozwoleń w Europie. Takie wyjaśnienie w żaden sposób nie byłoby 
sprzeczne z decyzją krajowych organów o ewentualnym refundowaniu danego leku sierocego, 
ale zachęcałoby do większego stosowania fachowej wiedzy zdobytej na szczeblu europejskim 
w celu informowania organów krajowych.

Poprawka 246
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie
powinny mieć na celu przeprowadzania
ponownej oceny absolutnych elementów
(jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności), na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Jednak państwa członkowskie muszą mieć 
zagwarantowany pełny dostęp do danych 
wykorzystywanych przez organy 
udzielające pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, by mogły ocenić 
bezpieczeństwo, skuteczność i wydajność 
danego produktu leczniczego w ramach
jego włączania do systemu 
obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. 
Właściwe organy powinny również być w 
stanie włączyć do oceny produktów 
leczniczych dodatkowe odnośne dane lub 
je wygenerować.

Or. fr

Uzasadnienie

Błędna wykładnia tego artykułu mogłaby dorpowadzić do uniemożliwienia państwom 
członkowskim korzystania z danych lub zwracania się o nowe dane, które pozwoliłyby im na 
przeprowadzenie oceny stosunku względnego ryzyka i korzyści oraz względnej skuteczności 
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produktów leczniczych w porównaniu do terapii stosowanych w ramach ich systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Poprawka 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie traktują wnioski,
procedury decyzyjne oraz decyzje 
dotyczące regulowania cen produktów 
leczniczych zgodnie z art. 3 lub określenia 
ich włączenia w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
zgodnie z art. 7 i 9 jako procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej.

1. Państwa członkowskie traktują 
procedury decyzyjne oraz decyzje 
dotyczące regulowania cen produktów 
leczniczych zgodnie z art. 3 lub określenia 
ich włączenia w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
zgodnie z art. 7 i 9 jako procedury 
administracyjne, które jako takie są
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej.

Or. it

Poprawka 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie traktują wnioski,
procedury decyzyjne oraz decyzje 
dotyczące regulowania cen produktów 
leczniczych zgodnie z art. 3 lub określenia 
ich włączenia w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
zgodnie z art. 7 i 9 jako procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej.

1. Państwa członkowskie traktują 
procedury decyzyjne oraz decyzje 
dotyczące regulowania cen produktów 
leczniczych zgodnie z art. 3 lub określenia 
ich włączenia w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
zgodnie z art. 7 i 9 jako procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej.

Or. it
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Poprawka 249
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ochrona praw własności intelektualnej 
nie stanowi ważnej podstawy odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
decyzji dotyczących ceny produktu 
leczniczego lub jego włączenia w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

2. Ochrona praw własności intelektualnej 
nie stanowi ważnej podstawy odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
decyzji dotyczących ceny produktu 
leczniczego lub jego włączenia w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie nie 
mogą jednak w żadnym wypadku być 
pozbawione uprawnień do weryfikacji 
własności intelektualnej.

Or. sl

Poprawka 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawodawstwa Unii oraz 
prawodawstwa krajowego w zakresie 
ochrony własności intelektualnej.

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawodawstwa Unii oraz 
prawodawstwa krajowego w zakresie 
ochrony własności intelektualnej. W celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
przepisów niniejszego artykułu przepisy te 
nie powinny stanowić przeszkody w 
traktowaniu wniosków, przedkładanych 
właściwym organom, bądź decyzji, 
podejmowanych przez właściwe organy, 
dotyczących określenia ceny danego 
produktu lub włączenia tego produktu w 
zakres systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego jako 
obiektywne i racjonalne elementy, które 
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mogą być uwzględniane przez właściwe 
organy sądowe przy ustalaniu faktycznego 
lub potencjalnego naruszenia praw
własności intelektualnej. 

Or. it

Poprawka 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia prawidłowego 
stosowania przepisów niniejszego artykułu 
przepisy te nie powinny stanowić 
przeszkody w traktowaniu wniosków, 
przedkładanych właściwym organom, 
bądź decyzji, podejmowanych przez 
właściwe organy, dotyczących określenia 
ceny danego produktu lub włączenia tego 
produktu w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
jako obiektywne i racjonalne elementy, 
które mogą być uwzględniane przez 
właściwe organy sądowe przy ustalaniu 
faktycznego lub potencjalnego naruszenia 
praw własności intelektualnej.

Or. it

Poprawka 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od stosowania ustępów 1 i 2 mogą 
odstąpić państwa członkowskie, w których 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
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obrotu lub objęcie refundacją leku 
generycznego powoduje zmianę ceny i/lub 
warunków refundacji odnośnego 
produktu referencyjnego.

Or. it

Poprawka 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od stosowania ustępów 1 i 2 mogą 
odstąpić państwa członkowskie, w których 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu lub objęcie refundacją leku 
generycznego powoduje zmianę ceny i/lub 
warunków refundacji odnośnego 
produktu referencyjnego. 

Or. it

Poprawka 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczególne środki i procedury prawne 
mające na celu ochronę praw własności 
intelektualnej w przypadku, gdy wydanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
objęcie refundacją leku generycznego 
powoduje zmianę ceny i/lub warunków 
refundacji odnośnego produktu 
referencyjnego.

Or. it
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Poprawka 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczególne środki i procedury prawne 
mające na celu ochronę praw własności 
intelektualnej w przypadku, gdy wydanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
objęcie refundacją leku generycznego 
powoduje zmianę ceny i/lub warunków 
refundacji odnośnego produktu 
referencyjnego.

Or. it

Poprawka 256
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Konsultacje z zainteresowanymi stronami
Jeżeli państwo członkowskie zamierza 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
zapewnia zainteresowanym stronom 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
projektu tego środka w rozsądnym 
terminie. Właściwe organy publikują 
przepisy mające zastosowanie do 
konsultacji. Wyniki konsultacji podaje się 
do wiadomości publicznej z wyjątkiem 
informacji poufnych zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej.
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Or. cs

Poprawka 257
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
zapewnia zainteresowanym stronom 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
projektu tego środka w rozsądnym 
terminie. Właściwe organy publikują 
przepisy mające zastosowanie do 
konsultacji. Wyniki konsultacji podaje się 
do wiadomości publicznej z wyjątkiem 
informacji poufnych zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej.

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
zapewnia zainteresowanym stronom, w tym 
organizacjom pacjentów i konsumentów,
możliwość przedstawienia uwag na temat 
projektu tego środka w rozsądnym 
terminie. Właściwe organy publikują 
przepisy mające zastosowanie do 
konsultacji. Wyniki konsultacji podaje się 
do wiadomości publicznej z wyjątkiem 
informacji poufnych zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej.

Or. en

Poprawka 258
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie zamierza
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
zapewnia zainteresowanym stronom 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
projektu tego środka w rozsądnym 
terminie. Właściwe organy publikują 
przepisy mające zastosowanie do 
konsultacji. Wyniki konsultacji podaje się 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza
zasadniczo przekształcić jakikolwiek 
środek objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, zapewnia zainteresowanym 
stronom możliwość przedstawienia uwag 
na temat projektu tego środka w 
rozsądnym terminie. Właściwe organy 
publikują przepisy mające zastosowanie do 
konsultacji. Wyniki konsultacji podaje się 
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do wiadomości publicznej z wyjątkiem 
informacji poufnych zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej.

do wiadomości publicznej z wyjątkiem 
informacji poufnych zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej.

Or. fr

Poprawka 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Przejrzystość cen

1. Co najmniej raz w roku właściwe 
organy przedstawiają w odpowiedniej 
publikacji oraz przekazują Komisji pełny 
wykaz produktów leczniczych objętych ich 
systemami ubezpieczenia zdrowotnego, 
których ceny ustalono w odnośnym 
okresie, wraz z cenami, które mogą zostać 
zastosowane na te produkty.
2. Komisja i państwa członkowskie 
sprawdzają, w jaki sposób można 
kontynuować współpracę nad 
funkcjonowaniem bazy danych 
dotyczących informacji o cenach 
(EURIPID), która zapewnia całej Unii 
wartość dodaną w postaci przejrzystości 
cen.

Or. en

Poprawka 260
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych

1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.
2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.
3. Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.
4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.
Zainteresowane państwo członkowskie w 
jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

Or. cs
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Poprawka 261
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych

(1) Jeżeli państwa członkowskie 
zamierzają przyjąć lub zmienić 
jakikolwiek środek objęty zakresem 
niniejszej dyrektywy, niezwłocznie 
przekazują Komisji projekt planowanego 
środka wraz z uzasadnieniem.
(2) W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.
(3) Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.
(4) Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.
Zainteresowane państwo członkowskie w 
jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
(5) Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
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Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

Or. hu

Uzasadnienie

Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że wniosek przewiduje wymóg wstępnego powiadomienia, po 
którym następuje trzymiesięczny okres oczekiwania poprzedzający ostateczny termin, którego 
musi dotrzymać Komisja. Przepis ten uniemożliwiałby państwom członkowskim elastyczne 
reagowanie na sytuację makroekonomiczną, która uzasadnia zmianę zasad dotyczących 
dotacji.

Poprawka 262
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych
1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.
2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.
3. Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
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skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.
4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.
Zainteresowane państwo członkowskie 
w jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

Or. en

Poprawka 263
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych
1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.
2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
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takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.
3. Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.
4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.
Zainteresowane państwo członkowskie 
w jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

Or. en

Poprawka 264
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych
1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
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planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.
2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.
3. Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.
4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.
Zainteresowane państwo członkowskie w 
jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Postanowienia tego artykułu wykraczają poza to, co konieczne do osiągnięcia założonego 
celu, i naruszają zasadę pomocniczości.

Poprawka 265
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych
1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.
2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.
3. Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.
4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.
Zainteresowane państwo członkowskie w 
jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
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Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta biurokratyczna procedura nie pozwoliłaby państwom członkowskim szybko reagować na 
nową sytuację, która zagroziłaby utrzymaniu ich systemu opieki zdrowotnej. Ponadto 
powyższa propozycja narusza prawo państw członkowskich do organizowania swojego 
systemu opieki zdrowotnej i zasadę pomocniczości.

Poprawka 266
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy,
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.

1. Jeżeli państwa członkowskie przyjmują 
lub zmieniają jakikolwiek środek objęty 
zakresem niniejszej dyrektywy, przekazują 
Komisji ostateczny tekst wraz z
uzasadnieniem.

Or. fr

Poprawka 267
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ponownie 
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 268
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.

skreślony

Zainteresowane państwo członkowskie w 
jak najszerszym zakresie uwzględnia 
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 269
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.

Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie dwóch miesięcy.

Or. sl

Poprawka 270
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 271
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], a 
następnie do dnia 31 stycznia i 1 lipca
każdego kolejnego roku państwa 
członkowskie przekazują Komisji i podają 
w odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], a 
następnie do dnia 31 stycznia każdego 
kolejnego roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji i podają w 
odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

Or. cs

Poprawka 272
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 
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the first subparagraph of Article 18(1)], a 
następnie do dnia 31 stycznia i 1 lipca
każdego kolejnego roku państwa 
członkowskie przekazują Komisji i podają 
w odpowiedniej publikacji szczegółowe
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

the first subparagraph of Article 18(1)], a 
następnie do dnia 31 stycznia każdego 
kolejnego roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji i podają w 
odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

Or. fr

Poprawka 273
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], a 
następnie do dnia 31 stycznia i 1 lipca
każdego kolejnego roku państwa 
członkowskie przekazują Komisji i podają 
w odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], a 
następnie do dnia 31 stycznia każdego 
kolejnego roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji i podają w 
odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

Or. fr

Uzasadnienie

Te sprawozdania powinny być publikowane co roku, by uniknąć zbyt dużego obciążenia 
administracyjnego, ale także by oprzeć się na obszerniejszym zestawie danych, który umożliwi 
bardziej całościowe podejście.

Poprawka 274
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja co sześć miesięcy publikuje 
sprawozdanie dotyczące informacji 

2. Komisja raz do roku publikuje 
sprawozdanie dotyczące informacji 
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przedstawionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z ust. 1.

przedstawionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z ust. 1.

Or. cs

Poprawka 275
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [last day of 
the 12th month following publication of 
this Directive in the Official journal of the 
European Union], przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [last day of 
the 24th month following publication of 
this Directive in the Official journal of the 
European Union], przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. cs

Poprawka 276
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy

1. Państwa członkowskie przesyłają 
Komisji sprawozdanie z wdrożenia 
niniejszej dyrektywy do dnia [insert date -
within two years after the date referred to 
in the second subparagraph of Article 
18(1)], a następnie co trzy lata.
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2. Do dnia [insert date - within three years 
after the date referred to in the second 
subparagraph of Article 18(1)] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
może zostać przedłożone wraz w 
odpowiednimi wnioskami.

Or. cs

Poprawka 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia [insert date - within three years 
after the date referred to in the second 
subparagraph of Article 18(1)] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
może zostać przedłożone wraz z
odpowiednimi wnioskami.

2. Do dnia [insert date - within three years 
after the date referred to in the second 
subparagraph of Article 18(1)] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
może, w stosownych przypadkach, zostać 
przedłożone wraz z, wnioskami
dotyczącymi zmiany niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawka 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Monitorowanie i sprawozdawczość
1. Trzy lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające ocenę 
egzekwowania przepisów niniejszej 
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dyrektywy.
2. Komisja musi dysponować 
wystarczającymi zasobami, by 
monitorować egzekwowanie przepisów 
dyrektywy.

Or. en


