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Predlog spremembe 134
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 135
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 136
Michèle Rivasi
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 137
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Or. sl

Predlog spremembe 138
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.
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Predlog spremembe 139
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 140
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Or. fr

Predlog spremembe 141
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 142
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Or. fr

Predlog spremembe 143
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice določijo kategorije 
podatkov in dokumentacije, ki jo mora 
predložiti vložnik.
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Predlog spremembe 144
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 145
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 146
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
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zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 147
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. sl

Predlog spremembe 148
Kārlis Šadurskis

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

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 149
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, ki spremljajo vlogo, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
predlagatelja o tem, kakšni podrobni 
dodatni podatki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. fr
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Predlog spremembe 150
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, ki spremljajo vlogo, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
predlagatelja o tem, kakšni podrobni 
dodatni podatki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. fr

Predlog spremembe 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov.
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zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 152
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se taka odločitev ne sprejme v 
ustreznem roku iz odstavkov 3 in 4, lahko 
vložnik uporabi predlagano povišanje 
cene.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 153
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če pristojni organi ne dovolijo 
zahtevanega povišanja cene v celoti ali 
delno, morajo v odločitvi navesti razloge, 
ki temeljijo na objektivnih in preverljivih 
merilih, vložnika pa je treba obvestiti o 
vseh sredstvih, ki so mu na voljo, vključno 
s sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

6. Če pristojni organi ne dovolijo 
zahtevanega povišanja cene v celoti ali 
delno, je treba vložnika obvestiti o vseh 
sredstvih, ki so mu na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr
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Obrazložitev

Zahteva, da bi morali pristojni organi podrobno obrazložiti vsako odločitev o ponovnem 
ocenjevanju, ki je v nasprotju s poslovnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 154
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, ki temeljijo na objektivnih in 
preverljivih merilih, vključno z 
utemeljitvijo kategorij izdelkov, za katere 
velja zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno.

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, vključno z utemeljitvijo 
kategorij izdelkov, za katere velja 
zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva, da bi morali pristojni organi podrobno obrazložiti vsako odločitev o ponovnem 
ocenjevanju, ki je v nasprotju s poslovnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 155
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, ki temeljijo na objektivnih in 
preverljivih merilih, vključno z 
utemeljitvijo kategorij izdelkov, za katere 

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, ki temeljijo na objektivnih in 
preverljivih merilih, vključno z 
utemeljitvijo kategorij izdelkov, za katere 



AM\917073SL.doc 13/93 PE498.042v02-00

SL

velja zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno.

velja zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno. Države članice izvajajo letni 
pregled. 

Or. en

Predlog spremembe 156
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet kadar 
koli vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno 
potrdilo o prejemu.

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet kadar 
koli vložijo vlogo za odstopanje.

Or. cs

Predlog spremembe 157
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet kadar 
koli vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice imetnikom 
dovoljenja za promet zagotovijo, da lahko 
vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.
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Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 158
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet kadar 
koli vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet 
vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. Ti razlogi so navedeni v 
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razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet kadar 
koli vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

vnaprej pripravljenemu seznamu, ki ga 
država članica določi in objavi v ustrezni 
publikaciji. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet 
vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

Or. en

Predlog spremembe 160
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 90 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 90 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Or. sl

Predlog spremembe 161
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
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sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

sprejme in sporoči vložniku v 90 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 90 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Or. en

Predlog spremembe 162
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 90 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 90 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Or. en

Predlog spremembe 163
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 90 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, ki 
spremljajo vlogo, neustrezni, pristojni 
organi nemudoma obvestijo predlagatelja o 
tem, kakšni podrobni dodatni podatki se 
zahtevajo, in sprejmejo končno odločitev v 
90 dneh od prejema teh dodatnih podatkov. 
Če se odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Or. fr

Predlog spremembe 164
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva, da bi morali pristojni organi podrobno obrazložiti vsako odločitev o ponovnem 
ocenjevanju, ki je v nasprotju s poslovnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.
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Predlog spremembe 165
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 90 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, ki 
spremljajo vlogo, neustrezni, pristojni 
organi nemudoma obvestijo predlagatelja o 
tem, kakšni podrobni dodatni podatki se 
zahtevajo, in sprejmejo končno odločitev v 
90 dneh od prejema teh dodatnih podatkov. 
Če se odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Or. fr

Obrazložitev

Določiti bi bilo treba 90-dnevni rok, da ne bi ogrozili kakovosti ocenjevanja zdravil v državah 
članicah ter s tem kakovosti storitve za bolnike.

Predlog spremembe 166
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 167
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Or. sl

Predlog spremembe 168
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 169
Corinne Lepage
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 170
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Or. fr

Predlog spremembe 171
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

Or. fr
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Obrazložitev

Določiti bi bilo treba 90-dnevni rok, da ne bi ogrozili kakovosti ocenjevanja zdravil v državah 
članicah ter s tem kakovosti storitve za bolnike.

Predlog spremembe 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članica zagotovijo, da so 
izdajna mesta seznanjena s ceno zdravil, 
ki je pomembna za zavarovanca, da tako 
preprečijo morebitna izkrivljanja zaradi 
nepreglednosti pri navedbi cen na trgu.

Or. de

Obrazložitev

Število prostovoljnih sporazumov, kot so na primer pogodbe o popustih med proizvajalci 
zdravil in zdravstvenimi zavarovalnicami se je povečalo in zadevajo večji del oddanih zdravil. 
Ti sporazumi preprečujejo dejansko razvidnost cen zdravnikom in farmacevtom, zato ne bo 
izročeno vedno najbolj gospodarno zdravilo.

Predlog spremembe 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Države članice zagotovijo, da dogovorjena 
povračila stroškov tudi dejansko koristijo 
pacientom oz. zavarovancem. Morebitno 
nepreglednost na izdajnih mestih, ki 
povzroča izkrivljanja, ker cene niso 
navedene pregledno, je treba preprečiti.
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Or. de

Predlog spremembe 174
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Nadzor nad dobički
Kadar država članica sprejme sistem 
neposrednega ali posrednega nadzora nad 
dobički oseb, pristojnih za dajanje zdravil 
v promet, zadevna država članica v 
ustrezni publikaciji objavi naslednje 
informacije in jih sporoči Komisiji:
(a) metodo ali metode, ki se v zadevni 
državi članici uporabljajo za določitev 
dobička: donosnost prodaje in/ali 
kapitala;
(b) razpon načrtovanega dobička, ki je 
trenutno dovoljen za osebe, pristojne za 
dajanje zdravil v promet v zadevni državni 
članici;
(c) merila, v skladu s katerimi se 
načrtovane stopnje dobička odobrijo 
posamezniku, pristojnem za dajanje 
zdravil v promet, skupaj z merili, v skladu 
s katerimi jim bo dovoljeno obdržati 
dobiček nad njihovimi ciljnimi vrednostmi 
v zadevni državi članici;
(d) najvišji v odstotkih izraženi dobiček, ki 
ga katera koli oseba, pristojna za dajanje 
zdravil v promet, lahko obdrži nad ciljnimi 
vrednostmi v zadevni državi članici.
Informacije iz prvega pododstavka se 
dopolnijo enkrat na leto ali ob 
pomembnih spremembah.
Kadar poleg sistema neposrednega ali 
posrednega nadzora dobička država 
članica uporablja sistem nadzora cen 
nekaterih vrst zdravil, ki niso vključena v 
sistem nadzora nad dobičkom, se za 
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takšen nadzor cen po potrebi uporabljajo 
členi 3, 4 in 5. Vendar se navedeni členi 
ne uporabljajo, če pri normalni uporabi 
sistema neposrednega ali posrednega 
nadzora nad dobički izjemoma pride do 
določitve cene za posamezno zdravilo.

Or. cs

Predlog spremembe 175
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja obsega več sistemov ali 
kategorij vključitve, lahko imetnik 
dovoljenja za promet zaprosi za vključitev 
svojega izdelka v sistem ali kategorijo po 
lastni izbiri. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja obsega več sistemov ali 
kategorij vključitve, lahko imetnik 
dovoljenja za promet zaprosi za vključitev 
svojega izdelka v sistem ali kategorijo po 
lastni izbiri.

Or. cs

Predlog spremembe 176
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem zdravstvenega 

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet ali vložnik 
po prejetju pozitivnega mnenja Odbora za 
zdravila za uporabo v humani medicini, 
ustanovljenega po Uredbi (ES) 
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zavarovanja obsega več sistemov ali 
kategorij vključitve, lahko imetnik 
dovoljenja za promet zaprosi za vključitev 
svojega izdelka v sistem ali kategorijo po 
lastni izbiri. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.

št. 726/2004, ali pristojnega nacionalnega 
organa kadar koli vloži vlogo za vključitev 
zdravila v področje javnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja. Če javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja obsega več 
sistemov ali kategorij vključitve, lahko 
imetnik dovoljenja za promet ali vložnik 
zaprosi za vključitev svojega izdelka v 
sistem ali kategorijo po lastni izbiri. 
Pristojni organi vložniku predložijo uradno 
potrdilo o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 177
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja obsega več 
sistemov ali kategorij vključitve, lahko 
imetnik dovoljenja za promet zaprosi za 
vključitev svojega izdelka v sistem ali 
kategorijo po lastni izbiri. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.

Or. en
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Predlog spremembe 178
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja obsega več 
sistemov ali kategorij vključitve, lahko 
imetnik dovoljenja za promet zaprosi za 
vključitev svojega izdelka v sistem ali 
kategorijo po lastni izbiri. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

2. Države članice zagotovijo imetniku
dovoljenja za promet možnost, da vloži 
vlogo za vključitev zdravila v področje 
javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost. Poleg tega je odločitev o tem, ali lahko imetnik dovoljenja za promet vloži vlogo 
za vključitev zdravila v posebno kategorijo, v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 179
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja obsega več 
sistemov ali kategorij vključitve, lahko 
imetnik dovoljenja za promet zaprosi za 
vključitev svojega izdelka v sistem ali 

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.
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kategorijo po lastni izbiri. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. en

Predlog spremembe 180
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja obsega več 
sistemov ali kategorij vključitve, lahko 
imetnik dovoljenja za promet zaprosi za 
vključitev svojega izdelka v sistem ali 
kategorijo po lastni izbiri. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet vloži vlogo 
za vključitev zdravila v področje javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja. 
Pristojni organi vložniku predložijo uradno 
potrdilo o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Postopek glede izbire kategorije vključitve bi moral 
ostati v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 181
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 182
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 183
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 184
Erik Bánki
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 15 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

(4) Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 25 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. hu

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 185
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
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rok lahko skrajša na 15 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

rok lahko skrajša na 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. sl

Predlog spremembe 186
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za generična zdravila se ta rok 
lahko skrajša na 90 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 187
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
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ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.

ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za generična zdravila se ta rok 
lahko skrajša na 30 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 188
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za generična zdravila se ta rok 
lahko skrajša na 15 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Novi roki so nerealistični in krepko presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si ga je 
postavila Komisija, tj. hitre dostopnosti novih zdravljenj z „običajnim“ dovoljenjem za 
promet.
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Predlog spremembe 189
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 15 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 25 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Za 
biosimilarna zdravila je ta rok 60 dni, če 
je referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 190
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
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zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.

zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za generična zdravila se ta rok 
lahko skrajša na 45 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 191
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za generična zdravila se ta rok 
lahko skrajša na 45 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Države članice 
upoštevajo možnost, da bi odločitev o vlogi 
za vključitev zdravila v področje javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja 
sprejele na podlagi ocene zdravstvene 
tehnologije.

Or. fr

Predlog spremembe 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 15 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 30 dni, če je generični 
proizvod bistveno podoben referenčnemu 
zdravilu v skladu z Direktivo št. 
2001/83/ES in če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 193
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 90 dneh od prejema 
vloge. Za generična zdravila se ta rok 
lahko skrajša na 30 dni, če je referenčno 
zdravilo bistveno podobno v smislu 
Direktive št. 2001/83/ES in je že vključeno 
v javni sistem zdravstvenega zavarovanja.
Če se generična zdravila razlikujejo od 



PE498.042v02-00 34/93 AM\917073SL.doc

SL

javni sistem zdravstvenega zavarovanja. referenčnega, na primer glede pakiranja 
ali terapevtskih indikacij, države članice 
lahko predvidijo ponovno oceno teh 
zdravil.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 194
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

(5) Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 25 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. hu
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 195
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. cs

Predlog spremembe 196
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 

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

končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok prav tako 90 dni. Za 
generična zdravila se ta rok lahko skrajša 
na 30 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Države članice ne zahtevajo 
nikakršnih dodatnih informacij, ki se 
izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. sl

Predlog spremembe 197
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, se časovni rok prekine,
pristojni organi pa nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
se ta rok lahko skrajša na 90 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Države 
članice ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 198
Corinne Lepage
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
se ta rok lahko skrajša na 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 199
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
se ta rok lahko skrajša na 45 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Države 
članice ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.
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dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. fr

Predlog spremembe 200
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 15-dnevni rok bi lahko bil za organe prekratek, kar bi lahko imelo negativen vpliv 
na kakovost odločitve. Ker so biološka zdravila izgubila ali bodo kmalu izgubila izključne 
pravice, biosimilarna zdravila pa so relativno nova kategorija zdravil, bi morali biti roki od 
predložitve do odobritve največ 60 dni.
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Predlog spremembe 201
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
se ta rok lahko skrajša na 45 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Države 
članice ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 30 dni,
če je generični proizvod bistveno podoben 
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javni sistem zdravstvenega zavarovanja.
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

referenčnemu zdravilu v skladu z 
Direktivo št. 2001/83/ES in če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 203
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 90 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za generična zdravila 
ta rok znaša 30 dni, če je referenčno
zdravilo bistveno podobno v smislu 
Direktive št. 2001/83/ES z dne 6. 
novembra 2001 in je že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Določiti bi bilo treba 90-dnevni rok, da ne bi ogrozili kakovosti ocenjevanja zdravil v državah 
članicah ter s tem kakovosti storitve za bolnike. Javna posvetovanja, ki jih je opravila 
Komisija, so pokazala, da večina zainteresiranih strani, vključno s proizvajalci originalnega 
zdravila, sedanje roke šteje za zadovoljive. Ti roki so nujni za izvedbo kakovostnega 
ocenjevanja, saj obstajajo zdravila, ki so razvita na podlagi vedno zapletenejših in 
inovativnejših raziskav.
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Predlog spremembe 204
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila ta rok ne presega 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5). . 

(6) Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila ta rok ne presega 50 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

Or. hu

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 205
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 120
dni. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 180
dni. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
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pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila ta rok ne presega 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

ta rok prav tako ne presega 180 dni. Za 
generična zdravila ta rok ne presega 60 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

Or. sl

Predlog spremembe 206
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, pa ta rok ne presega 180 dni. 
Za generična zdravila ta rok ne presega 
30 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
180 dni. Za generična zdravila ta rok ne 
presega 180 dni, če je referenčno zdravilo 
že vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5) ali prekličejo v 
skladu z določbami predhodnega 
odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 207
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 6. Ne glede na organizacijo njihovih 
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notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, pa ta rok ne presega 180 dni. 
Za generična zdravila ta rok ne presega 
30 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
180 dni. Za generična zdravila ta rok ne 
presega 60 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

Or. en

Predlog spremembe 208
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, pa ta rok ne presega 180 dni. 
Za generična zdravila ta rok ne presega
30 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega
180 dni. Za generična zdravila ta rok ne 
presega 90 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

Or. fr
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Predlog spremembe 209
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila ta rok ne presega 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila ta rok ne presega 50 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Za 
biosimilarna zdravila ta rok ne presega 
120 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 30-dnevni rok bi lahko bil za organe prekratek, kar bi lahko imelo negativen vpliv 
na kakovost odločitve. Ker so biološka zdravila izgubila ali bodo kmalu izgubila izključne 
pravice, biosimilarna zdravila pa so relativno nova kategorija zdravil, bi morali biti roki od 
predložitve do odobritve največ 120 dni.

Predlog spremembe 210
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
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zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, pa ta rok ne presega 180 dni. 
Za generična zdravila ta rok ne presega 
30 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
180 dni. Za generična zdravila ta rok ne 
presega 90 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

Or. en

Predlog spremembe 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila ta rok ne presega 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 60 dni,
če je generični proizvod bistveno podoben 
referenčnemu zdravilu v skladu z 
Direktivo št. 2001/83/ES in če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

Or. en
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Predlog spremembe 212
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, pa ta rok ne presega 180 dni. 
Za generična zdravila ta rok ne presega
30 dni, če je referenčno zdravilo že 
vključeno v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Navedeni roki se lahko 
podaljšajo v skladu z odstavkom 5 tega 
člena ali členom 3(5).

6. Ne glede na organizacijo njihovih 
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega
180 dni. Za generična zdravila ta rok ne 
presega 30 dni, če je referenčno zdravilo
bistveno podobno v smislu Direktive št. 
2001/83/ES in je že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.
Navedeni roki se lahko podaljšajo v skladu 
z odstavkom 5 tega člena ali členom 3(5).

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 213
Nessa Childers
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločitve iz tega odstavka vključujejo tudi 
vse ocene, strokovna mnenja ali 
priporočila, na katerih temeljijo. Vložnika 
je treba obvestiti o vseh sredstvih, ki so mu 
na voljo, vključno s sodnimi sredstvi, o 
postopku za uporabo pravnih sredstev iz 
člena 8 in rokih za uporabo takih sredstev.

Odločitve iz tega odstavka vključujejo tudi 
vse ocene, strokovna mnenja ali 
priporočila, na katerih temeljijo. Vložnika 
je treba obvestiti o vseh sredstvih, ki jih 
ima na voljo, vključno s sodnimi sredstvi, 
in o rokih za uporabo takih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 214
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločitve iz tega odstavka vključujejo tudi 
vse ocene, strokovna mnenja ali 
priporočila, na katerih temeljijo. Vložnika 
je treba obvestiti o vseh sredstvih, ki so mu
na voljo, vključno s sodnimi sredstvi, o
postopku za uporabo pravnih sredstev iz 
člena 8 in rokih za uporabo takih sredstev.

Odločitve iz tega odstavka vključujejo tudi 
vse ocene, strokovna mnenja ali 
priporočila, na katerih temeljijo. Vložnika 
je treba obvestiti o vseh sredstvih, ki jih 
ima na voljo, vključno s sodnimi sredstvi,
in o rokih za uporabo takih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 215
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila, ki urejajo odločitve iz 
predhodnega odstavka, vsebujejo ocene o 
potrebah po zdravilih, ki niso izpolnjene, 
in o kliničnih koristih, družbenih koristih, 
inovacijah in zaščiti najbolj ranljivih 
skupin prebivalstva.

Or. es

Predlog spremembe 216
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo merila, 
ki jih morajo pristojni organi upoštevati 
pri odločanju o tem, ali bodo zdravilo 
vključili v področje javnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja ali ne.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker je odločitev, ali bo zdravilo vključeno v javni sistem zdravstvenega zavarovanja, v 
nacionalni pristojnosti, državam članicam ni treba Komisiji sporočati meril ocenjevanja.

Predlog spremembe 217
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo merila, ki 

8. Države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo merila, ki 
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jih morajo pristojni organi upoštevati pri 
odločanju o tem, ali bodo zdravilo vključili 
v področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali ne.

jih morajo pristojni organi upoštevati pri 
odločanju o tem, ali bodo zdravilo vključili 
v področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali ne. Merila vsebujejo ocene 
o potrebah po zdravilih, ki niso 
izpolnjene, in o kliničnih koristih, 
družbenih koristih, inovacijah in zaščiti 
najbolj ranljivih skupin prebivalstva.

Or. es

Predlog spremembe 218
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Postopek za uporabo pravnih sredstev v 
primeru neskladnosti z roki za vključitev 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja

1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra 
pravna sredstva.
2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da: 

     (a) v čim krajšem času in po 
prehodnih postopkih sprejme začasne 
ukrepe, da se popravi domnevna kršitev 
ali prepreči nadaljnja škoda zadevnim 
interesom;
      (b) vložniku v primeru neskladnosti z 
roki iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar 
jo ta zahteva, razen če lahko pristojni 
organ dokaže, da za zamudo ne 
odgovarja;
     (c) naloži denarno kazen, ki se 
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izračuna na dan zamude. 
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve. 

Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi. 

3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva. 
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo. 
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen od 
pristojnih organov, odgovornih za nadzor 
cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali za določanje obsega zdravil, ki jih 
zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Kadar navedeni organ po 
svoji naravi ni sodni, je treba zagotoviti 
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost 
pri izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije 
ali revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz 
odstavka 2. 
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo 
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
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odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. cs

Predlog spremembe 219
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Postopek za uporabo pravnih sredstev v 
primeru neskladnosti z roki za vključitev 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja
1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra 
pravna sredstva.
2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da:
a) v čim krajšem času in po 
prehodnih postopkih sprejme začasne 
ukrepe, da se popravi domnevna kršitev 
ali prepreči nadaljnja škoda zadevnim 
interesom;
b) vložniku v primeru neskladnosti z 
roki iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar 
jo ta zahteva, razen če lahko pristojni 
organ dokaže, da za zamudo ne 
odgovarja;
c) naloži denarno kazen, ki se
izračuna na dan zamude.
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Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi.
3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva.
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo.
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen od 
pristojnih organov, odgovornih za nadzor 
cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali za določanje obsega zdravil, ki jih 
zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Kadar navedeni organ po 
svoji naravi ni sodni, je treba zagotoviti 
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost 
pri izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije 
ali revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz 
odstavka 2.
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo 
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
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organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog je vprašljiv z vidika spoštovanja načela subsidiarnosti, povrh vsega pa povečuje 
zapletenost in odvečnost v zvezi z obstoječimi sistemi. Pomenil bi nepotrebno upravno in 
finančno breme, saj v državah članicah že obstajajo pritožbeni postopki, vključno s sodnimi.  
Poleg tega ti postopki ne sodijo v področje uporabe te direktive, ki zajema postopke upravnih 
organov v zvezi z odobritvijo cene zdravil in povračilom stroškov zanje.

Predlog spremembe 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Postopek za uporabo pravnih sredstev v 
primeru neskladnosti z roki za vključitev 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja
1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra 
pravna sredstva.
2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da:
(a) v čim krajšem času in po 
prehodnih postopkih sprejme začasne 
ukrepe, da se popravi domnevna kršitev 
ali prepreči nadaljnja škoda zadevnim 
interesom;
(b) vložniku v primeru neskladnosti z 
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roki iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar 
jo ta zahteva, razen če lahko pristojni 
organ dokaže, da za zamudo ne 
odgovarja;
(c) naloži denarno kazen, ki se 
izračuna na dan zamude.
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi.
3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva.
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo.
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen 
od pristojnih organov, odgovornih za 
nadzor cen zdravil za uporabo v humani 
medicini ali za določanje obsega zdravil, 
ki jih zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede 
razloge za svojo odločitev. Kadar navedeni 
organ po svoji naravi ni sodni, je treba 
zagotoviti postopke, po katerih je vsak
domnevno nezakonit ukrep, ki ga sprejme 
neodvisni organ, ali vsaka domnevna 
nepravilnost pri izvajanju pooblastil, ki so 
mu bila dodeljena, lahko predmet sodne 
revizije ali revizije s strani drugega 
organa, ki je sodišče v smislu člena 267 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter 
neodvisen od pristojnega organa in 
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organa iz odstavka 2.
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo 
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. en

Predlog spremembe 221
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Postopek za uporabo pravnih sredstev v 
primeru neskladnosti z roki za vključitev 
zdravil v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja
1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra 
pravna sredstva.
2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da:
(a) v čim krajšem času in po 
prehodnih postopkih sprejme začasne 
ukrepe, da se popravi domnevna kršitev 
ali prepreči nadaljnja škoda zadevnim 
interesom;
(b) vložniku v primeru neskladnosti z 
roki iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar 
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jo ta zahteva, razen če lahko pristojni 
organ dokaže, da za zamudo ne 
odgovarja;
(c) naloži denarno kazen, ki se 
izračuna na dan zamude.
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi.
3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva.
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo.
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen 
od pristojnih organov, odgovornih za 
nadzor cen zdravil za uporabo v humani 
medicini ali za določanje obsega zdravil, 
ki jih zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede 
razloge za svojo odločitev. Kadar navedeni 
organ po svoji naravi ni sodni, je treba 
zagotoviti postopke, po katerih je vsak 
domnevno nezakonit ukrep, ki ga sprejme 
neodvisni organ, ali vsaka domnevna 
nepravilnost pri izvajanju pooblastil, ki so 
mu bila dodeljena, lahko predmet sodne 
revizije ali revizije s strani drugega 
organa, ki je sodišče v smislu člena 267 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter 
neodvisen od pristojnega organa in 
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organa iz odstavka 2.
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo 
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. sl

Predlog spremembe 222
Kārlis Šadurskis

Predlog direktive
Člen 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra pravna 
sredstva.

Države članice zagotovijo, da so vložniku 
v primeru neskladnosti z roki iz člena 7 na 
voljo učinkovita in hitra pravna sredstva.

2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da:

črtano

(a) v čim krajšem času in po prehodnih 
postopkih sprejme začasne ukrepe, da se 
popravi domnevna kršitev ali prepreči 
nadaljnja škoda zadevnim interesom;
(b) vložniku v primeru neskladnosti z roki 
iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar jo ta 
zahteva, razen če lahko pristojni organ 
dokaže, da za zamudo ne odgovarja;
(c) naloži denarno kazen, ki se izračuna 
na dan zamude.
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
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trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi.
3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva.
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo.
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen od 
pristojnih organov, odgovornih za nadzor 
cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali za določanje obsega zdravil, ki jih 
zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Kadar navedeni organ po 
svoji naravi ni sodni, je treba zagotoviti 
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost 
pri izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije 
ali revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz 
odstavka 2. 
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo 
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
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Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. en

Predlog spremembe 223
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra pravna 
sredstva.

Države članice zagotovijo, da so vložniku 
v primeru neskladnosti z roki iz člena 7 na 
voljo učinkovita in hitra pravna sredstva.

2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da:
a) v čim krajšem času in po prehodnih 
postopkih sprejme začasne ukrepe, da se 
popravi domnevna kršitev ali prepreči 
nadaljnja škoda zadevnim interesom;
b) vložniku v primeru neskladnosti z roki 
iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar jo ta 
zahteva, razen če lahko pristojni organ 
dokaže, da za zamudo ne odgovarja;
c) naloži denarno kazen, ki se izračuna na 
dan zamude.
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
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javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi.
3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva.
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo.
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen od 
pristojnih organov, odgovornih za nadzor 
cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali za določanje obsega zdravil, ki jih 
zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Kadar navedeni organ po 
svoji naravi ni sodni, je treba zagotoviti 
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost 
pri izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije 
ali revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz 
odstavka 2.
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. fr
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Obrazložitev

Čeprav morajo države članice predvideti pravna sredstva, je Komisija prekoračila svoja 
pooblastila, saj je določila preveč preskriptivno ureditev. Poleg tega je tudi težko sprejeti, da 
bi moral nek organ zaradi nespoštovanja roka plačati odškodnino farmacevtski družbi.

Predlog spremembe 224
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
vložniku v primeru neskladnosti z roki iz 
člena 7 na voljo učinkovita in hitra pravna 
sredstva.

Države članice zagotovijo, da so vložniku 
v primeru neskladnosti z roki iz člena 7 na 
voljo učinkovita in hitra pravna sredstva.

2. Za namene postopka za uporabo 
pravnih sredstev države članice določijo 
organ in ga pooblastijo za to, da:

črtano

(a) v čim krajšem času in po prehodnih 
postopkih sprejme začasne ukrepe, da se 
popravi domnevna kršitev ali prepreči 
nadaljnja škoda zadevnim interesom;
(b) vložniku v primeru neskladnosti z roki 
iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar jo ta 
zahteva, razen če lahko pristojni organ 
dokaže, da za zamudo ne odgovarja;
(c) naloži denarno kazen, ki se izračuna 
na dan zamude.
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
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njihove koristi.
3. Odločitev, da se začasni ukrepi ne 
sprejmejo, ne posega v druge zahtevke 
vložnika, ki take ukrepe zahteva.
4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, pristojni 
za postopke za uporabo pravnih pravnih 
sredstev, lahko učinkovito izvršujejo.
5. Organ iz odstavka 2 je neodvisen od 
pristojnih organov, odgovornih za nadzor 
cen zdravil za uporabo v humani medicini 
ali za določanje obsega zdravil, ki jih 
zajemajo sistemi zdravstvenega 
zavarovanja.
6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Kadar navedeni organ po 
svoji naravi ni sodni, je treba zagotoviti 
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost 
pri izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije 
ali revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz 
odstavka 2.
Člani organa iz odstavka 2 se imenujejo 
in razrešijo pod istimi pogoji kakor člani 
sodstva, kar zadeva organ oblasti, 
odgovoren za njihovo imenovanje, mandat 
in razrešitev. Vsaj predsednik navedenega 
organa ima isto pravno in strokovno 
usposobljenost kot člani sodstva. 
Navedeni organ sprejema odločitve po 
postopku, v katerem sta zaslišani obe 
strani, te odločitve pa so pravno 
zavezujoče na načine, ki jih določi vsaka 
država članica.

Or. en

Predlog spremembe 225
Bernadette Vergnaud
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka odločitev o izključitvi zdravila iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevnega izdelka 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih. Take 
odločitve vključujejo tudi vse ocene, 
strokovna mnenja ali priporočila, na 
katerih so utemeljene. Vložnika je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

1. Vsaka odločitev o izključitvi zdravila iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevnega izdelka 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih. 
Vložnika je treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 226
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka odločitev o izključitvi zdravila iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevnega izdelka 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih. Take 
odločitve vključujejo tudi vse ocene, 
strokovna mnenja ali priporočila, na 
katerih so utemeljene. Vložnika je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

1. Vsaka odločitev o izključitvi zdravila iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevnega izdelka 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih. Take 
odločitve vključujejo ocene neizpolnjenih 
potreb po zdravilih, kliničnega učinka in 
socialnih stroškov, zaščite najbolj 
ranljivih skupin prebivalstva in tudi vse 
ocene, strokovna mnenja ali priporočila, na 
katerih so utemeljene. Vložnika je treba 
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obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

Or. es

Predlog spremembe 227
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka odločitev o izključitvi zdravil iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevne kategorije 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih, in se 
objavi v ustrezni publikaciji.

2. Vsaka odločitev o izključitvi kategorij
zdravil iz področja javnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja ali spremembi 
obsega ali pogojev vključenosti zadevne 
kategorije vsebuje navedbo razlogov, ki 
temelji na objektivnih in preverljivih 
merilih.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva, da morajo organi pripraviti podrobno obrazložitev za vsako odločitev, da bodo 
zdravilo izločili iz javnega sistema zdravstvenega zavarovanja, ki je v nasprotju s poslovnimi 
interesi proizvajalca, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 228
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka odločitev o izključitvi zdravil iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevne kategorije 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih, in se 

2. Vsaka odločitev o izključitvi zdravil iz 
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevne kategorije 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih, in se 
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objavi v ustrezni publikaciji. objavi v ustrezni publikaciji. Merila 
vsebujejo ocene o potrebah po zdravilih, 
ki niso izpolnjene, in o kliničnih učinkih, 
socialnih stroških in zaščiti najbolj 
ranljivih skupin prebivalstva.

Or. es

Predlog spremembe 229
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Razvrščanje zdravil glede na njihovo 
vključenost v sisteme zdravstvenega 
zavarovanja
1. Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo, če so 
zdravila združena v skupine ali razvrščena 
v skladu s terapevtskimi ali drugimi merili 
za namen njihove vključitve v področje 
javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja.
2. Države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo 
objektivna in preverljiva merila, v skladu s 
katerimi so zdravila razvrščena glede na 
njihovo vključitev v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.
3. Za zdravila, za katera velja takšno 
združevanje v skupine ali razvrščanje, 
države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo metode, 
ki se uporabljajo za določitev obsega in 
pogojev njihove vključitve v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.
4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet pristojni organi opredelijo 
objektivne podatke, na podlagi katerih so 
z merili in metodami iz odstavkov 2 in 3 
določili načine za vključitev njihovega 
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zdravila. V takem primeru pristojni organi 
imetnika dovoljenja za promet obvestijo 
tudi o vseh sredstvih, ki jih ima na voljo, 
vključno s sodnimi sredstvi, ter o rokih za 
uporabo takih sredstev.

Or. cs

Predlog spremembe 230
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Ukrepi za nadzor ali spodbujanje 
predpisovanja posebnih zdravil
1. Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo, kadar 
država članica sprejme ukrepe za nadzor 
ali spodbujanje predpisovanja posebnih 
imenovanih zdravil.
2. Ukrepi iz odstavka 1 temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih.
3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 
ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, se 
objavijo v ustrezni publikaciji.
4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, na čigar interese ali pravni 
položaj vplivajo ukrepi iz odstavka 1, 
pristojni organi opredelijo objektivne 
podatke in merila, na podlagi katerih so 
bili sprejeti ukrepi v zvezi z njihovimi 
zdravili. V takem primeru pristojni organi 
imetnika dovoljenja za promet obvestijo 
tudi o vseh sredstvih, ki jih ima na voljo, 
vključno s sodnimi sredstvi, ter o rokih za 
uporabo takih sredstev.

Or. cs
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Predlog spremembe 231
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo, kadar 
država članica sprejme ukrepe za nadzor 
ali spodbujanje predpisovanja posebnih 
imenovanih zdravil.

1. Odstavka 2 in 3 se uporabljata, kadar 
država članica sprejme ukrepe za nadzor 
ali spodbujanje predpisovanja posebnih 
imenovanih zdravil.

Or. fr

Predlog spremembe 232
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 
ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, se 
objavijo v ustrezni publikaciji.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 233
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 
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ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, se objavijo 
v ustrezni publikaciji.

ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, se objavijo 
v ustrezni publikaciji in so na razpolago 
javnosti.

Or. sl

Predlog spremembe 234
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, na čigar interese ali pravni 
položaj vplivajo ukrepi iz odstavka 1, 
pristojni organi opredelijo objektivne 
podatke in merila, na podlagi katerih so 
bili sprejeti ukrepi v zvezi z njihovimi 
zdravili. V takem primeru pristojni organi 
imetnika dovoljenja za promet obvestijo 
tudi o vseh sredstvih, ki jih ima na voljo,
vključno s sodnimi sredstvi, ter o rokih za 
uporabo takih sredstev.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 235
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, na čigar interese ali pravni položaj 
vplivajo ukrepi iz odstavka 1, pristojni 
organi opredelijo objektivne podatke in 
merila, na podlagi katerih so bili sprejeti 
ukrepi v zvezi z njihovimi zdravili. V 
takem primeru pristojni organi imetnika 
dovoljenja za promet obvestijo tudi o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, ter o rokih za uporabo 
takih sredstev.

4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, na čigar interese ali pravni položaj
vplivajo ukrepi iz odstavka 1, pristojni 
organi opredelijo objektivne podatke in 
merila, na podlagi katerih so bili sprejeti 
ukrepi v zvezi z njihovimi zdravili.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav je normalno, da so imetniki dovoljenja za promet obveščeni o razlogih za uvedbo 
ukrepov za nadziranje ali spodbujanje predpisovanja nekaterih zdravil, ti ukrepi izhajajo iz 
nacionalnih odločitev, ki se splošno sprejemajo z namenom omejevanja izdatkov za zdravje. 
Zato je paradoksalno, da bi določili finančno nadomestilo za te ukrepe.

Predlog spremembe 236
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Roki iz členov 3, 4, 5 in 7 se razlagajo kot 
obdobje od prejema vloge oziroma 
dodatnih informacij do dejanskega začetka 
veljavnosti ustrezne odločitve. V 
predpisanih rokih se izvedejo vse 
strokovne ocene in upravni postopki, 
potrebni za sprejetje odločitve in začetek 
njene veljavnosti.

Roki iz členov 3, 4, 5 in 7 se razlagajo kot 
obdobje od prejema vloge oziroma 
dodatnih informacij do objave odločitve. V 
predpisanih rokih se izvedejo vse 
strokovne ocene in upravni postopki, 
potrebni za sprejetje odločitve in začetek 
njene veljavnosti.

Or. cs



PE498.042v02-00 70/93 AM\917073SL.doc

SL

Predlog spremembe 237
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V zvezi z generičnimi zdravili se 
določeno obdobje uporabe in določeno 
obdobje za začetek veljavnosti, ne vključi v 
roke, če nobeno od teh obdobij ne presega 
enega koledarskega meseca in so ta 
obdobja izrecno regulirana z nacionalno 
zakonodajo ali administrativnimi 
smernicami.

Or. en

Predlog spremembe 238
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če je potreben postopek odločanja, ki 
vključuje pogajanja med laboratorijem, ki 
poda vlogo, in pristojnim organom, se 
roki iz členov 3, 4, 5 in 7 odložijo, dokler 
pristojni organ ne prejme odgovora 
laboratorija, ki je podal vlogo, na njegove 
predloge.

Or. fr

Predlog spremembe 239
Alda Sousa

Predlog direktive
Člen 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 črtano
Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci
V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 240
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali biosimilarnosti

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 241
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, Dokazila o kakovosti, varnosti, 
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učinkovitosti ali bioekvivalenci učinkovitosti ali bioekvivalenci

Or. fr

Predlog spremembe 242
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, za kakovost, 
varnost, učinkovitost in bioekvivalenco 
zdravila. Države članice morajo zagotoviti 
poln dostop do podatkov, ki jih uporablja 
organ, pristojen za izdajo dovoljenja za 
promet pri ocenjevanju teh elementov, z 
namenom ocenjevanja relativne varnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti zdravila v 
okviru sheme zdravstvenega zavarovanja. 
Pristojni organi morajo tudi imeti pravico, 
da zahtevajo dodatne podatke za namene 
ocenjevanja.

Or. en

Predlog spremembe 243
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in
bioekvivalenco zdravila.

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene bistvenih elementov, na 
katerih temelji dovoljenje za promet
(kakovost, varnost, učinkovitost, 
bioekvivalenca ali biosimilarnost). Kljub 
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temu imajo države članice dostop do vseh 
podatkov, ki jih uporabi organ izdaje 
dovoljenja za promet, da lahko ocenijo 
relativno varnost in učinkovitost zdravila v 
okviru sistema zdravstvenega 
zavarovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Zadevnim organom je treba zagotoviti možnost, da ponovno ocenijo terapevtski pomen 
zdravila. Sorazmerni pomen zdravila se lahko namreč bistveno spremeni, ko se na trgu 
pojavijo nove konkurenčne molekule ali je odkrita nova terapevtska značilnost. Poleg tega so 
zadevne primerjalne ocene izključene iz pooblastil agencij, ki izdajajo dovoljenja za promet. 
Ni pa potrebna ponovna ocena bioekvivalence.

Predlog spremembe 244
Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila. Države članice 
morajo imeti neomejen dostop do 
podatkov, ki jih uporablja organ, pristojen 
za izdajo dovoljenja za promet, pri 
ocenjevanju teh elementov za namene 
ocenjevanja. Pristojni organi morajo tudi 
imeti pravico, da zahtevajo dodatne 
podatke za namene ocenjevanja.

Or. en

Predlog spremembe 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
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Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene dovoljenja za promet, kar 
velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco zdravila, pa 
tudi merila za opredelitev zdravila kot 
sirote.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 246
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco zdravila.

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil si države članice ne smejo 
prizadevati za ponovno ocenjevanje 
absolutnih elementov (kakovost, varnost, 
učinkovitost ali bioekvivalenca), na katerih 
temelji dovoljenje za promet.

Zato je treba državam članicam zagotoviti 
popoln dostop do podatkov, ki so jih 
uporabili organi, pristojni za izdajo 
dovoljenja za promet z zdravili, s čimer bi 
v okviru vključitve zdravila v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja omogočili 
oceno njegove varnosti in učinkovitosti. 
Pristojni organi bi tudi morali imeti 
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možnost, da vključijo ali pripravijo 
dodatne ustrezne podatke za namene 
ocenjevanja zdravil.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vloge, postopke odločanja in odločitve o 
urejanju cen zdravil v skladu s členom 3 ali 
opredelitvi njihove vključitve v področje 
javnega sistema zdravstvenega zavarovanja 
v skladu s členoma 7 in 9 države članice 
štejejo za upravne postopke, ki so kot taki 
neodvisni od uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine.

1. Postopke odločanja in odločitve o 
urejanju cen zdravil v skladu s členom 3 ali 
opredelitvi njihove vključitve v področje 
javnega sistema zdravstvenega zavarovanja 
v skladu s členoma 7 in 9 države članice 
štejejo za upravne postopke, ki so kot taki 
neodvisni od uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine.

Or. it

Predlog spremembe 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vloge, postopke odločanja in odločitve o 
urejanju cen zdravil v skladu s členom 3 ali 
opredelitvi njihove vključitve v področje 
javnega sistema zdravstvenega zavarovanja 

1. Postopke odločanja in odločitve o 
urejanju cen zdravil v skladu s členom 3 ali 
opredelitvi njihove vključitve v področje 
javnega sistema zdravstvenega zavarovanja 
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v skladu s členoma 7 in 9 države članice 
štejejo za upravne postopke, ki so kot taki 
neodvisni od uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine.

v skladu s členoma 7 in 9 države članice 
štejejo za upravne postopke, ki so kot taki 
neodvisni od uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine.

Or. it

Predlog spremembe 249
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaščita pravic intelektualne lastnine ni 
tehten razlog za zavrnitev, začasni preklic 
ali preklic odločitev v zvezi s ceno zdravil 
ali njihovo vključitvijo v področje javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja.

2. Zaščita pravic intelektualne lastnine ni 
tehten razlog za zavrnitev, začasni preklic 
ali preklic odločitev v zvezi s ceno zdravil 
ali njihovo vključitvijo v področje javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja, 
vsekakor pa državam članicam ne sme biti 
odvzeta pristojnost preverjanja 
intelektualne lastnine.

Or. sl

Predlog spremembe 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez 
poseganja v zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo v zvezi z varstvom 
intelektualne lastnine.

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez 
poseganja v zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo v zvezi z varstvom 
intelektualne lastnine. Da bi zagotovili 
pravilno izvajanje določb iz tega člena, te 
določbe ne smejo preprečevati, da bi 
prošnjo, predloženo pristojnim organom, 
ali odločitev pristojnih organov glede 
določitve cene izdelka oziroma njegove 
vključitve v javne sisteme zdravstvenega 
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zavarovanja obravnavali kot objektiven in 
smiseln element, ki ga ima pristojni sodni 
organ na voljo za ugotavljanje dejanskih 
ali morebitnih kršitev pravic intelektualne 
lastnine. 

Or. it

Predlog spremembe 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi zagotovili pravilno izvajanje določb 
iz tega člena, te določbe ne smejo 
preprečevati, da bi prošnjo, predloženo 
pristojnim organom, ali odločitev 
pristojnih organov glede določitve cene 
izdelka oziroma njegove vključitve v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja 
obravnavali kot objektiven in smiseln 
element, ki ga ima pristojni sodni organ 
na voljo za ugotavljanje dejanskih ali 
morebitnih kršitev pravic intelektualne 
lastnine.

Or. it

Predlog spremembe 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. določb iz odstavkov 1 in 2 ni treba 
izvajati v državah članicah, v katerih 
dovoljenje za dajanje v promet ali za 
povračilo stroškov za generično zdravilo 
povzroči spremembo cene in/ali pogojev 
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za povračilo stroškov za ustrezno 
referenčno zdravilo. 

Or. it

Predlog spremembe 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. določb iz odstavkov 1 in 2 ni treba 
izvajati v državah članicah, v katerih 
izdaja dovoljenja za dajanje v promet ali 
za povračilo stroškov za generično 
zdravilo povzroči spremembo cene in/ali 
pogojev za povračilo stroškov za ustrezno 
referenčno zdravilo. 

Or. it

Predlog spremembe 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. države članice lahko sprejmejo 
posebne ukrepe in pravne postopke, s 
katerimi zaščitijo pravice intelektualne 
lastnine, kadar izdaja dovoljenja za 
dajanje v promet ali za povračilo stroškov 
za generično zdravilo povzroči spremembo 
cene in/ali pogojev za povračilo stroškov 
za ustrezno referenčno zdravilo. 

Or. it
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Predlog spremembe 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. države članice lahko sprejmejo 
posebne ukrepe in pravne postopke, s 
katerimi zaščitijo pravice intelektualne 
lastnine, kadar izdaja dovoljenja za 
dajanje v promet ali za povračilo stroškov 
za generično zdravilo povzroči spremembo 
cene in/ali pogojev za povračilo stroškov 
za ustrezno referenčno zdravilo. 

Or. it

Predlog spremembe 256
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 črtano
Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi
Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, 
zainteresiranim stranem da priložnost, da 
v ustreznem obdobju predložijo pripombe 
na osnutek ukrepa. Pristojni organi 
objavijo pravila, ki se uporabljajo za 
posvetovanja. Rezultati posvetovanj so 
dostopni javnosti, razen kadar veljajo 
informacije za zaupne v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Or. cs



PE498.042v02-00 80/93 AM\917073SL.doc

SL

Predlog spremembe 257
Alda Sousa

Predlog direktive
Člen 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar država članica namerava sprejeti ali 
spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, 
zainteresiranim stranem da priložnost, da v 
ustreznem obdobju predložijo pripombe na 
osnutek ukrepa. Pristojni organi objavijo 
pravila, ki se uporabljajo za posvetovanja. 
Rezultati posvetovanj so dostopni javnosti, 
razen kadar veljajo informacije za zaupne v 
skladu z zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Kadar država članica namerava sprejeti ali 
spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, 
zainteresiranim stranem,vključno z 
organizacijami pacientov in potrošnikov,
da priložnost, da v ustreznem obdobju 
predložijo pripombe na osnutek ukrepa. 
Pristojni organi objavijo pravila, ki se 
uporabljajo za posvetovanja. Rezultati 
posvetovanj so dostopni javnosti, razen 
kadar veljajo informacije za zaupne v 
skladu z zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Or. en

Predlog spremembe 258
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar država članica namerava sprejeti ali 
spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, 
zainteresiranim stranem da priložnost, da v 
ustreznem obdobju predložijo pripombe na 
osnutek ukrepa. Pristojni organi objavijo 
pravila, ki se uporabljajo za posvetovanja.
Rezultati posvetovanj so dostopni javnosti, 
razen kadar veljajo informacije za zaupne v 
skladu z zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Kadar država članica namerava bistveno 
prenoviti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, 
zainteresiranim stranem da priložnost, da v 
ustreznem obdobju predložijo pripombe na 
osnutek ukrepa. Pristojni organi objavijo 
pravila, ki se uporabljajo za posvetovanja.
Rezultati posvetovanj so dostopni javnosti, 
razen kadar veljajo informacije za zaupne v 
skladu z zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Or. fr



AM\917073SL.doc 81/93 PE498.042v02-00

SL

Predlog spremembe 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Preglednost cen

1. Vsaj enkrat letno pristojni organi v 
usztreni publikaciji objavijo in sporočijo 
Komisiji celoten seznam zdravil, ki jih 
krijejo njihovi sistemi zdravstvenega 
zavarovanja, cene, določene za zadevno 
obdobje, in pa cene, ki se lahko 
zaračunajo za takšne proizvode.
2. Komisija in države članice preverijo 
način nadaljnjega sodelovanja pri 
delovanju podatkovne baze o cenah 
EURIPID, ki omogoča vseevropsko 
dodano vrednost v smislu cenovne 
preglednosti.

Or. en

Predlog spremembe 260
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Uradno obveščanje o osnutkih 
nacionalnih ukrepov
1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, Komisijo 
nemudoma obvesti o predvidenem 
osnutku ukrepa in utemeljitvah, na 
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katerih temelji ukrep.
2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.
3. Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.
4. Komisija lahko državi članici, ki je 
poslala obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje 
svoja pripombe v treh mesecih.
Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.
5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. cs

Predlog spremembe 261
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Uradno obveščanje o osnutkih 
nacionalnih ukrepov
(1) Kadar država članica namerava 
sprejeti ali spremeniti kateri koli ukrep, ki 
spada na področje uporabe te direktive, 
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Komisijo nemudoma obvesti o 
predvidenem osnutku ukrepa in 
utemeljitvah, na katerih temelji ukrep.
(2) Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.
(3) Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.
(4) Komisija lahko državi članici, ki je 
poslala obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje 
svoja pripombe v treh mesecih.
Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.
(5) Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. hu

Obrazložitev

Skrb vzbuja dejstvo, da predlog določa predhodno zahtevo po obveščanju, kateri sledi tri 
mesečno čakalno obdobje pred rokom, ki ga mora izpolniti Komisija. Ta določba bi 
onemogočila državam članicam, da se prilagodljivo odzovejo na makroekonomske okoliščine, 
ki opravičujejo spremembo pravil subvencioniranja.

Predlog spremembe 262
Alda Sousa

Predlog direktive
Člen 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Uradno obveščanje o osnutkih 
nacionalnih ukrepov
1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, Komisijo 
nemudoma obvesti o predvidenem 
osnutku ukrepa in utemeljitvah, na 
katerih temelji ukrep.
2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.
3. Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.
4. Komisija lahko državi članici, ki je 
poslala obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje 
svoja pripombe v treh mesecih.
Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.
5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 263
Nessa Childers
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Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Uradno obveščanje o osnutkih 
nacionalnih ukrepov
1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, Komisijo 
nemudoma obvesti o predvidenem 
osnutku ukrepa in utemeljitvah, na 
katerih temelji ukrep.
2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.
3. Države članice ponovno predložijo
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.
4. Komisija lahko državi članici, ki je 
poslala obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje 
svoja pripombe v treh mesecih.
Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.
5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 264
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Uradno obveščanje o osnutkih 
nacionalnih ukrepov
1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, Komisijo 
nemudoma obvesti o predvidenem 
osnutku ukrepa in utemeljitvah, na 
katerih temelji ukrep.
2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.
3. Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.
Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoja 
pripombe v treh mesecih.
Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.
5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. fr
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Obrazložitev

Določbe tega člena presegajo to, kar je potrebno za uresničitev zastavljenih ciljev, in kršijo 
načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 265
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Uradno obveščanje o osnutkih 
nacionalnih ukrepov
1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, Komisijo 
nemudoma obvesti o predvidenem 
osnutku ukrepa in utemeljitvah, na 
katerih temelji ukrep.
2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.
3. Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.
Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoja 
pripombe v treh mesecih.
Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.
5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 



PE498.042v02-00 88/93 AM\917073SL.doc

SL

Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. fr

Obrazložitev

Ta birokratski postopek bi državam članicam preprečil hitro odzivanje na nove razmere, ki bi 
grozile trajnosti njihovih zdravstvenih sistemov. Poleg tega je ta predlog v nasprotju s 
pravico držav članic, da organizirajo svoje zdravstvene sisteme, in z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 266
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada 
na področje uporabe te direktive, Komisijo
nemudoma obvesti o predvidenem 
osnutku ukrepa in utemeljitvah, na katerih 
temelji ukrep.

1. Kadar država članica sprejme ali 
spremeni ukrep, ki spada na področje 
uporabe te direktive, Komisijo obvesti o
končnem besedilu in utemeljitvah, na 
katerih temelji ukrep.

Or. fr

Predlog spremembe 267
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 268
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko državi članici, ki je 
poslala obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje 
svoja pripombe v treh mesecih.

črtano

Zadevna država članica čim bolj upošteva 
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 269
Zofija Mazej Kukovič

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoja 
pripombe v treh mesecih.

Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoja 
pripombe v dveh mesecih.

Or. sl

Predlog spremembe 270
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 

črtano
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Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

Or. fr

Predlog spremembe 271
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do
31. januarja in 1. julija vsakega 
nadaljnjega leta Komisiji predložijo in v 
ustrezni publikaciji objavijo podrobno 
poročilo, ki vsebuje naslednje informacije:

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 31. 
januarja vsakega nadaljnjega leta Komisiji 
predložijo in v ustrezni publikaciji objavijo 
podrobno poročilo, ki vsebuje naslednje 
informacije:

Or. cs

Predlog spremembe 272
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 
31. januarja in 1. julija vsakega 
nadaljnjega leta Komisiji predložijo in v 
ustrezni publikaciji objavijo podrobno 
poročilo, ki vsebuje naslednje informacije:

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 
31. januarja vsakega nadaljnjega leta 
Komisiji predložijo in v ustrezni 
publikaciji objavijo podrobno poročilo, ki 
vsebuje naslednje informacije:

Or. fr
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Predlog spremembe 273
Michèle Rivasi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 
31. januarja in 1. julija vsakega 
nadaljnjega leta Komisiji predložijo in v 
ustrezni publikaciji objavijo podrobno 
poročilo, ki vsebuje naslednje informacije:

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 
31. januarja vsakega nadaljnjega leta 
Komisiji predložijo in v ustrezni 
publikaciji objavijo podrobno poročilo, ki 
vsebuje naslednje informacije:

Or. fr

Obrazložitev

Ta poročila bi bilo treba objavljati letno, da bi preprečili pretirano upravno obremenitev in 
obenem zagotovili, da bodo temeljila na širšem sklopu podatkov, kar bo omogočilo celovitejšo 
sliko.

Predlog spremembe 274
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vsakih šest mesecev objavi 
poročilo o informacijah, ki so jih države 
članice predložile v skladu z odstavkom 1.

2. Komisija enkrat letno objavi poročilo o 
informacijah, ki so jih države članice 
predložile v skladu z odstavkom 1.

Or. cs

Predlog spremembe 275
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje do [zadnjega 
dne 12. meseca po objavi te direktive v 
Uradnem listu Evropske unije] sprejmejo 
in objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo. 
Komisijo nemudoma obvestijo o besedilu 
navedenih predpisov.

Države članice najpozneje do [zadnjega 
dne 24. meseca po objavi te direktive v 
Uradnem listu Evropske unije] sprejmejo 
in objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo. 
Komisijo nemudoma obvestijo o besedilu 
navedenih predpisov.

Or. cs

Predlog spremembe 276
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano
Poročilo o izvajanju te direktive
1. Države članice Komisiji pošljejo 
poročilo o izvajanju te direktive do 
[vstaviti datum – dve leti po datumu iz 
drugega pododstavka člena 18(1)], nato 
pa vsaka tri leta.
2. Komisija do [vstaviti datum – tri leta po 
datumu iz drugega pododstavka 
člena 18(1)] Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive. Poročilu se lahko priložijo vsi 
ustrezni predlogi.

Or. cs

Predlog spremembe 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do [vstaviti datum – tri leta po 
datumu iz drugega pododstavka 
člena 18(1)] Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive. Poročilu se lahko priložijo vsi 
ustrezni predlogi.

2. Komisija do [vstaviti datum –  tri leta po 
datumu iz drugega pododstavka člena 
18(1)] Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o izvajanju te direktive. 
Poročilu se lahko po potrebi priložijo 
ustrezni predlogi za spremembo te 
direktive.

Or. it

Predlog spremembe 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Spremljanje in poročanje
1. Tri leta po začetku veljavnosti te
direktive Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
oceni izvajanja te direktive.
2. Komisija mora imeti na voljo dovolj 
virov za spremljanje izvajanja te direktive.

Or. en


