
PR\905310CS.doc PE491.292v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2012/0035(COD)

21. 9. 2012

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření 
upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti 
působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Antonyia Parvanova



PE491.292v01-00 2/32 PR\905310CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky
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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření 
upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti 
působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0084),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0056/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Národní radou 
a lucemburskou poslaneckou sněmovnou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se 
zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
12. července 20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C …
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby vnitrostátní opatření snížila účinky 
těchto rozdílů na vnitřní trh, měla by 
splňovat minimální procesní požadavky 
umožňující všem zúčastněným stranám 
ověřit, že tato opatření nevytvářejí 
množstevní omezení dovozu nebo vývozu 
ani opatření s rovnocenným účinkem. Tyto 
požadavky by se však neměly dotýkat 
politik těch členských států, které při 
tvorbě cen léčivých přípravků spoléhají 
především na svobodnou hospodářskou 
soutěž. Rovněž by se neměly dotýkat 
vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen 
a zavádění systémů sociálního 
zabezpečení, pokud to není nutné 
k zajištění průhlednosti ve smyslu této 
směrnice a k zajištění fungování vnitřního 
trhu. 

(6) Aby vnitrostátní opatření snížila účinky 
těchto rozdílů na vnitřní trh, měla by 
splňovat minimální procesní požadavky 
umožňující všem zúčastněným stranám 
ověřit, že tato opatření nevytvářejí 
množstevní omezení dovozu nebo vývozu 
ani opatření s rovnocenným účinkem. Tyto 
minimální procesní požadavky by měly 
příslušným orgánům zaručit také právní 
jistotu a transparentnost při přijímání 
rozhodnutí, jež se vztahují k tvorbě cen 
léčivých přípravků a  jejich úhrad 
vnitrostátním systémem zdravotního 
pojištění, přičemž bude podporována 
výroba léčivých přípravků, urychleno 
uvedení generických léčivých přípravků 
na trh a podporován výzkum a vývoj 
nových léčivých přípravků. Tyto 
požadavky by se však neměly dotýkat 
politik těch členských států, které při 
tvorbě cen léčivých přípravků spoléhají 
především na svobodnou hospodářskou 
soutěž. Rovněž by se neměly dotýkat 
vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen 
a zavádění systémů sociálního 
zabezpečení, pokud to není nutné 
k zajištění průhlednosti ve smyslu této 
směrnice a k zajištění fungování vnitřního 
trhu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Příslušné orgány a držitelé 
rozhodnutí o registraci se stále více 
zapojují do smluvních ujednání, aby 
pacientům zajistili přístup k inovativním 
léčebným metodám včetně léčivých 
přípravků v oblasti působnosti veřejných 
systémů zdravotního pojištění, zatímco 
jsou sledovány prvky schválené předem 
a pro jasně stanovenou dobu s cílem 
vypořádat se především s průkaznou 
nejistotou týkající se účinnosti nebo 
relativní účinnosti nebo vhodného 
používání konkrétních léčivých přípravků. 
Prodlení v definování lhůt a podmínek 
těchto smluvních ujednání často 
překračuje stanovené časové intervaly a je 
důvodem pro vyloučení těchto ujednání 
z oblasti působnosti této směrnice. 
Takováto ujednání by měla být omezena 
na terapeutické oblasti, v nichž by jejich 
uzavírání účinně usnadnilo nebo vůbec 
umožnilo přístup pacientů k inovativním 
léčivým přípravkům, měla by zůstat 
dobrovolná a neměla by ovlivnit právo 
držitele rozhodnutí o registraci podat 
žádost v souladu s touto směrnicí.  

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vycházet z transparentních, objektivních 
a ověřitelných kritérií nezávislých na 
původu daného přípravku a mělo by 
dotčeným společnostem zajišťovat 
odpovídající opravné prostředky včetně 
soudních opravných prostředků podle 
vnitrostátních postupů. Tyto požadavky by 
se měly stejným způsobem použít na 
celostátní, regionální nebo místní opatření, 
která mají kontrolovat nebo prosazovat 
předepisování konkrétních léčivých 
přípravků, protože taková opatření rovněž 
určují efektivní úhrady těchto léčivých 
přípravků ze strany systémů zdravotního 
pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Podpora, kterou Unie poskytuje 
spolupráci v rámci hodnocení 
zdravotnických technologií podle článku 
15 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 
o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči1, je 
zaměřena na optimalizaci a koordinaci 
postupů hodnocení zdravotnických 
technologií, což by mohlo nakonec vést 
také ke zkrácení prodlev v tvorbě cen 
a úhradách léčivých přípravků, pro které 
členské státy používají hodnocení 
zdravotnických technologií jako součást 
svého rozhodovacího procesu. Hodnocení 
zdravotnických technologií zahrnuje 
především údaje o relativní účinnosti 
a případně krátkodobé a dlouhodobé 
účinnosti zdravotnických technologií 
a také zohledňuje širší hospodářské 
a sociální přínosy nebo nákladovou 
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účinnost hodnoceného léčivého přípravku 
podle postupů příslušných orgánů. 
Hodnocení zdravotnických technologií je 
multidisciplinární proces spočívající ve 
shromažďování informací 
o zdravotnických, sociálních, 
hospodářských a etických aspektech, které 
se týkají systematického, transparentního, 
objektivního a rozhodného užívání 
zdravotnických technologií. Jeho cílem je 
poskytovat informace pro vytváření 
bezpečných a účinných politik v oblasti 
zdraví, které jsou zaměřeny na pacienta 
a snaží se dosáhnout co největšího 
prospěchu.
______________
1Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Soudní opravné prostředky dostupné 
v jednotlivých členských státech hrají při 
zajišťování dodržování lhůt omezenou 
úlohu v důsledku často zdlouhavých 
postupů ve vnitrostátních jurisdikcích, 
které odrazují dotčené společnosti od 
zahájení právních kroků. Proto kontrola 
a vymáhání dodržování lhůt pro rozhodnutí 
o tvorbě cen a úhradách a zajištění 
rychlého řešení případů porušování 
předpisů prostřednictvím správního 
vyjednávání ještě před soudním řízením
vyžadují efektivní mechanismy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
a podobnost biopodobných přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalence nebo 
biopodobnosti daného léčivého přípravku. 
Rozhodnutí o registraci léčivých 
přípravků pro vzácná onemocnění je 
založeno také na posouzení různých 
kritérií včetně významného přínosu 
přípravků ve srovnání se všemi 
dostupnými stávajícími alternativami 
v Unii podle nařízení (ES) č. 141/2000 
a nemělo by se znovu posuzovat v rámci 
postupů pro tvorbu cen a úhrady.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Opětovné neposuzování prvků, na 
nichž je založeno rozhodnutí o registraci 
v rámci postupů pro tvorbu cen a úhrady, 
by nicméně nemělo příslušným orgánům 
bránit, aby vyžadovaly údaje získané 
během procesu rozhodnutí o registraci, 
měly k nim přístup a používaly je pro 
účely zhodnocení a hodnocení 
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zdravotnických technologií. Sdílení údajů 
mezi příslušnými orgány odpovědnými za 
rozhodnutí o registraci a tvorbu cen 
a úhrady by mělo být umožněno na 
vnitrostátní úrovni, pokud jsou tyto 
postupy vhodné. Příslušné orgány by měly 
být také schopny začlenit nebo odvodit 
další důležité údaje pro účely zhodnocení 
a hodnocení zdravotnických údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Transparentnost, celistvost 
a nezávislost rozhodovacího procesu 
v rámci příslušných vnitrostátních orgánů 
by měla být zajištěna tím, že budou 
zveřejněna jména odborníků, kteří byli 
činní v orgánech odpovědných za 
rozhodnutí o tvorbě cen a úhradách 
včetně jejich prohlášení o zájmech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy často pozměňovaly své 
systémy zdravotního pojištění nebo 

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

přijímaly nová opatření, která spadají do 
oblasti působnosti směrnice 89/105/EHS. 
Je proto nezbytné zřídit mechanismus
informování, jehož účelem bude zajistit 
konzultace všech zainteresovaných stran 
včetně organizací občanské společnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) smluvní ujednání uzavřená dobrovolně
mezi veřejnými orgány a držitelem 
rozhodnutí o registraci, jejichž cílem je 
zahrnout léčivý přípravek do oblasti 
působnosti veřejného systému zdravotního 
pojištění za současného sledování prvků 
předem schválených oběma stranami, 
které se týkají účinnosti nebo relativní 
účinnosti nebo vhodného používání 
daných léčivých přípravků, a s cílem 
umožnit efektivní poskytování daného 
léčivého přípravku pacientům za zvláštních 
podmínek a po dohodnutou dobu;

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení z oblasti působnosti této směrnice by mělo být omezeno na dobrovolná smluvní 
ujednání, pro která bude třeba dodatečná lhůta, aby se příslušné orgány a držitelé rozhodnutí 
o registraci shodli na definici sledování a výsledkových kritériích s konečným cílem 
poskytnout pacientům za zvláštních podmínek účinná opatření týkající se takového přípravku.
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Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ustanovení této směrnice se použijí na 
opatření, jejichž cílem je určit, které léčivé 
přípravky lze zahrnout do smluvních 
ujednání nebo zadávacích řízení veřejných 
zakázek. V souladu s právem Unie 
a vnitrostátním právem týkajícím se 
obchodního tajemství se základní údaje 
o léčivých přípravcích zahrnutých do 
smluvních ujednání nebo zadávacích 
řízení veřejných zakázek, jako je jméno 
přípravku a jméno držitele rozhodnutí 
o registraci, zveřejňují, jakmile jsou 
ujednání nebo zadávací řízení uzavřena.

Or. en

Odůvodnění

Minimální míra transparentnosti a požadavky na nezveřejňování by se měly vztahovat na 
léčivé přípravky hrazené systémy veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zvláštních 
smluvních ujednání nebo zadávacím řízením veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
 Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Aniž jsou dotčeny dodatečné hodnotící postupy uplatňované příslušnými orgány na 
vnitrostátní úrovni, je nezbytné stanovit společnou definici hodnocení zdravotnických 
technologií, aby byla příslušným vnitrostátním orgánům zaručena právní jistota a stálost při 
provádění ustanovení daných touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zkrácení lhůt pro generické léčivé přípravky je opodstatněné a bylo by přínosem jak pro 
veřejné systémy zdravotního pojištění, tak pro pacienty. Při stanovování těchto lhůt je 
nicméně třeba zohlednit úvahy příslušných vnitrostátních orgánů a umožnit jim činit zvláštní 
opatření, pokud jde o rozhodování o tvorbě cen a úhradách generických léčivých přípravků.



PE491.292v01-00 16/32 PR\905310CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zkrácení lhůt pro generické léčivé přípravky je opodstatněné a bylo by přínosem jak pro 
veřejné systémy zdravotního pojištění, tak pro pacienty. Při stanovování těchto lhůt je 
nicméně třeba zohlednit úvahy příslušných vnitrostátních orgánů a umožnit jim činit zvláštní 
opatření, pokud jde o rozhodování o tvorbě cen a úhradách generických léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Členské státy sdělí Komisi kritéria, ke 
kterým musí přihlížet příslušné orgány při 
schvalování cen léčivých přípravků. Tato 
kritéria a informace o rozhodovacích 
orgánech na vnitrostátní nebo regionální 
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úrovni se vhodným způsobem zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
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Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. en

Odůvodnění

Zkrácení lhůt pro generické léčivé přípravky je opodstatněné a bylo by přínosem jak pro 
veřejné systémy zdravotního pojištění, tak pro pacienty. Při stanovování těchto lhůt je 
nicméně třeba zohlednit úvahy příslušných vnitrostátních orgánů a umožnit jim činit zvláštní 
opatření, pokud jde o rozhodování o tvorbě cen a úhradách generických léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Zkrácení lhůt pro generické léčivé přípravky je opodstatněné a bylo by přínosem jak pro 
veřejné systémy zdravotního pojištění, tak pro pacienty. Při stanovování těchto lhůt je 
nicméně třeba zohlednit úvahy příslušných vnitrostátních orgánů a umožnit jim činit zvláštní 
opatření, pokud jde o rozhodování o tvorbě cen a úhradách generických léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5. 

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 50 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Zkrácení lhůt pro generické léčivé přípravky je opodstatněné a bylo by přínosem jak pro 
veřejné systémy zdravotního pojištění, tak pro pacienty. Při stanovování těchto lhůt je 
nicméně třeba zohlednit úvahy příslušných vnitrostátních orgánů a umožnit jim činit zvláštní 
opatření, pokud jde o rozhodování o tvorbě cen a úhradách generických léčivých přípravků.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi kritéria, ke kterým 
musí přihlížet příslušné orgány při 
rozhodování o začlenění nebo nezačlenění 
léčivých přípravků do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění.

8. Členské státy sdělí Komisi kritéria, ke 
kterým musí přihlížet příslušné orgány při 
rozhodování o začlenění nebo nezačlenění 
léčivých přípravků do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění. 
Tato kritéria a informace o rozhodovacích 
orgánech na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni se vhodným způsobem zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc: 

2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
správní subjekt, jemuž svěří pravomoc: 

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Přiznání náhrady škody žadateli v případě nedodržení lhůt stanovených v článku 7 by mělo 
být ponecháno na rozhodnutí příslušného správního nebo soudního orgánu v souladu 
s vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v souladu s vnitrostátním právem 
bezodkladně informovat vhodný správní 
nebo soudní orgán o každém případu 
nedodržení časových lhůt příslušným 
orgánem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení. 

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Uložení penále v případě nedodržení lhůt stanovených v článku 7 by mělo být ponecháno na 
rozhodnutí příslušného správního nebo soudního orgánu v souladu s vnitrostátním právem. 



PE491.292v01-00 22/32 PR\905310CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem k článku 8.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem k článku 8.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření přijaté 
nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které mu 
byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.

6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Navíc musí být 
přijata taková opatření k zajištění postupů, 
na jejichž základě může být jakékoli 
údajné nezákonné opatření přijaté 
nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které mu 
byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem k článku 8.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každé rozhodnutí o vyloučení kategorie 
léčivých přípravků z oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
nebo o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčené kategorie musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií a musí být vhodným 
způsobem zveřejněno.

2. Každé rozhodnutí o vyloučení kategorie 
léčivých přípravků z oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
nebo o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčené kategorie musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 9. – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého 
přípravku nebo kategorie léčivých 
přípravků z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění se 
zveřejní spolu se shrnutím uvedených 
důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi objektivní 
a ověřitelná kritéria, podle nichž jsou 
léčivé přípravky klasifikovány za účelem 
začlenění do systému veřejného 
zdravotního pojištění.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro léčivé přípravky, pro něž platí 
takové zatřídění do skupin nebo 
klasifikace, členské státy vhodným 
způsobem zveřejní a sdělí Komisi 
metodiku používanou pro určení rozsahu 
nebo podmínek začlenění daných léčivých 

(Netýká se českého znění.)
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přípravků do systému veřejného 
zdravotního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v odstavci 1 včetně 
veškerých hodnocení, odborných posudků 
nebo doporučení, o něž se opírají, budou 
vhodným způsobem zveřejněna.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 13 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalenci nebo 
biopodobnosti

Or. en

Odůvodnění

Opětovné neposuzování prvků, na nichž je založeno rozhodnutí o registraci, by se mělo 
vztahovat také na biopodobné léčivé přípravky schválené podle článku 10.4 směrnice 
2001/83/ES. 
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalence daného léčivého 
přípravku.

1. V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalence nebo 
biopodobnosti daného léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné neposuzování prvků, na nichž je založeno rozhodnutí o registraci, by se mělo 
vztahovat také na biopodobné léčivé přípravky schválené podle článku 10.4 směrnice 
2001/83/ES. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 13. – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se použije, aniž je dotčeno 
právo příslušných orgánů vyžadovat údaje 
získané během procesu rozhodnutí 
o registraci, mít k nim přístup a používat 
je pro účely zhodnocení a hodnocení 
zdravotnických technologií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek -15 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -15
Transparentnost rozhodovacích orgánů
1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány, které kontrolují ceny léčivých 
přípravků nebo určují úhrady ze strany 
systémů veřejného zdravotního pojištění, 
pravidelně zveřejňovaly aktualizovaný 
seznam členů svých rozhodovacích 
orgánů spolu s jejich prohlášením 
o zájmech.
2. Odstavec 1 se použije také na správní 
orgán uvedený v čl. 8 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna transparentnost a celistvost rozhodnutí, jež přijímají příslušné orgány, je 
nezbytné, aby jména a prohlášení o zájmech všech odborníků, kteří se podílejí na 
rozhodovacím procesu v souladu s vnitrostátními postupy, byla zveřejněna.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli opatření spadající do 
oblasti působnosti této směrnice, poskytne 
zainteresovaným stranám příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhu 
opatření. Příslušné orgány zveřejní pravidla 
použitelná pro konzultace. Výsledky 
konzultací budou zveřejněny, s výjimkou 
důvěrných informací podle právních 
předpisů Unie a vnitrostátních právních 
předpisů o obchodním tajemství.

Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli legislativní opatření 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice, poskytne zainteresovaným 
stranám, včetně organizací občanské 
společnosti, jako např. sdružením 
pacientů a spotřebitelů, příležitost vyjádřit 
se v přiměřené lhůtě k návrhu opatření. 
Příslušné orgány zveřejní pravidla 
použitelná pro konzultace. Výsledky 
konzultací budou zveřejněny, s výjimkou 
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důvěrných informací podle právních 
předpisů Unie a vnitrostátních právních 
předpisů o obchodním tajemství. 

Or. en

Odůvodnění

Organizace občanské společnosti a zejména sdružení pacientů a spotřebitelů by měly být 
zahrnuty do procesu konzultací, který předchází přijetí pozměňovacích návrhů legislativních 
opatření, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.



PR\905310CS.doc 29/32 PE491.292v01-00

CS

Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie. 
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. en

Odůvodnění

Opatření a ustanovení uvedená v článku 16 nejsou úměrná cílům a prostředkům této 
směrnice. Již prováděcí opatření, jak je stanoví čl. 18 odst. 2, by měla Evropské komisi zajistit 
dostatek informací pro sledování legislativního provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
a 1. července každého následujícího roku 
členské státy sdělí Komisi a vhodným 
způsobem zveřejní podrobnou zprávu 
uvádějící tyto informace:

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
každého následujícího roku členské státy 
sdělí Komisi a vhodným způsobem 
zveřejní podrobnou zprávu uvádějící tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Zpráva vypracovaná jednou ročně shromažďující požadované údaje a informace by byla 
vhodnější, jelikož by poskytla přesný přehled o provádění těchto lhůt a rozbor jejich 
významných trendů. 
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise každých šest měsíců zveřejní 
zprávu na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle odstavce 1.

2. Komise každý rok zveřejní zprávu na 
základě informací poskytnutých členskými 
státy podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva vypracovaná jednou ročně shromažďující požadované údaje a informace by byla 
vhodnější, jelikož by poskytla přesný přehled o provádění těchto lhůt a rozbor jejich 
významných trendů. 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise a jeho hlavní ustanovení založená na přesném rozboru 
současných podmínek na farmaceutických trzích a stávajícího stavu a překážek, zejména 
finančních, v jejichž kontextu se příslušné orgány rozhodují o tvorbě cen a úhradách léčivých 
přípravků. Zpravodajka sdílí názor, že obecným cílem tohoto návrhu by mělo být aktualizovat 
stávající právní rámec s cílem vyjasnit procesní povinnosti členských států a zajistit řádný 
chod jednotného trhu a účinnost právních předpisů pro vnitřní trh, jak z hlediska předcházení 
prodlením při rozhodnutích o tvorbě cen a úhradách, tak z hlediska prevence překážek 
farmaceutickému obchodu. 

Za současného dodržování výlučných pravomocí členských států, pokud jde o rozhodování 
o tvorbě cen a úhradách léčivých přípravků, by měly minimální procesní požadavky zaručit 
příslušným orgánům také právní jistotu a transparentnost, podporovat výrobu léčivých 
přípravků, vstup generických léčivých přípravků na trh a výzkum a vývoj nových léčivých 
přípravků s konečným cílem usnadnit všem pacientům v Evropě přístup k dostupné léčbě.

Zpravodajka zcela podporuje přístup navržený Evropskou komisí týkající se dvojích 
a rozdílných lhůt pro tvorbu cen a úhrady léčivých přípravků, což zajistí členským státům více 
času, během něhož používají hodnocení zdravotnických technologií jako součást svého 
rozhodovacího procesu. Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči již stanovila základ pro evropskou spolupráci na hodnocení zdravotnických 
technologií, což by také mělo vést ke zkrácení existujících prodlev. Nicméně, aniž jsou 
dotčeny dodatečné hodnotící postupy uplatňované na vnitrostátní úrovni, je nezbytné stanovit 
společnou definici hodnocení zdravotnických technologií, aby byla příslušným orgánům 
zaručena právní jistota a stálost při provádění ustanovení daných touto směrnicí. Podnět 
k provádění hodnocení zdravotnických technologií by měl mít za cíl poskytovat informace 
pro vytváření bezpečných a účinných politik v oblasti zdraví, které jsou zaměřeny na pacienta 
a snaží se dosáhnout co největšího prospěchu.
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Zpravodajka by především i nadále chtěla zdůraznit nutnost posílit opatření vztahující se 
k transparentnosti rozhodovacího procesu a přijatých rozhodnutí, což je v souladu s narůstající 
poptávkou ze strany společnosti, zejména pokud se jedná o tvorbu cen a úhrady léčivých 
přípravků. Zpravodajka proto navrhuje řadu dodatečných opatření, zejména povinnost 
příslušných orgánů zveřejnit jména a prohlášení o zájmech odborníků, kteří jsou členy 
rozhodovacích orgánů. Takováto opatření spolu se stále větší veřejnou dostupností dokumentů 
a informací by měla mít za cíl posílit transparentnost, celistvost a nezávislost přijatých 
rozhodnutí a nakonec by měla posílit víru a důvěru v odpovědné veřejné orgány na 
vnitrostátní úrovni.  

Základní opatření navrhla Evropská komise zejména s cílem vyložit prostřednictvím tohoto 
aktualizovaného právního rámce závěry šetření ve farmaceutickém odvětví z roku 2009 
s ohledem na zbytečné prodlevy v uvádění generických léčivých přípravků na trhy Unie.  
Takováto opatření a zejména opětovné neposuzování prvků, na nichž je založeno rozhodnutí 
o registraci, a nenarušování práv duševního vlastnictví zůstanou zachována, ale vezmou 
v potaz také nový vývoj na farmaceutickém trhu, např. co se týče vzrůstajícího počtu 
biopodobných léčivých přípravků, které byly nyní povoleny. Ačkoliv je zkrácení lhůt pro 
generické léčivé přípravky opodstatněné a bylo by přínosem jak pro veřejné systémy 
zdravotního pojištění, tak pro pacienty, je třeba zohlednit úvahy příslušných orgánů a zvláštní 
opatření a povolit je, pokud jde o rozhodování o tvorbě cen a úhradách generických léčivých 
přípravků.

V souladu s navrhovaným rozšířením lhůt pro generické léčivé přípravky zpravodajka 
samozřejmě věří, že návrh Komise bude změněn s cílem zajistit praktické a účinné provádění 
stanovených opatření a zajistit příslušným vnitrostátním orgánům nezbytnou úroveň 
flexibility a samostatnosti, aby mohly vyhovět požadavkům této směrnice. V tomto ohledu by 
postup pro uplatnění opravných prostředků v případě nedodržení lhůt týkajících se začlenění 
léčivých přípravků do systémů zdravotního pojištění měl zůstat administrativním, v případě 
bezdůvodných prodlev by měl být převeden na příslušný správní nebo soudní orgán v souladu 
s vnitrostátním právem. 

Proporcionalita je pro zajištění skutečného a rozumného provádění opatření stanovených 
touto směrnicí taktéž nezbytná. Zpravodajka se domnívá, že opatření článku 16 o oznamování 
návrhů vnitrostátních opatření nejsou v souladu s touto zásadou a překračují hranice cílů, jež 
stanovila Komise. Navíc již prováděcí opatření, jak je stanoví čl. 18 odst. 2, by měla zajistit 
dostatek informací pro sledování řádného legislativního provádění této směrnice.

Uznání a legislativní stopa

Zpravodajka by chtěla poděkovat Evropské komisi a kyperskému předsednictví Rady 
Evropské unie za jejich dokonalou a přínosnou spolupráci během přípravy této zprávy.

Zpravodajka by dále chtěla poděkovat za hodnotný přínos těmto neinstitucionálním 
zúčastněným stranám, které předložily své návrhy a názory týkající se navrhované směrnice: 
Evropskému fóru pacientů (EPF), Sdružení pacientů se vzácnými onemocněními 
(EURORODIS), Evropské federaci svazů farmaceutického průmyslu (EFPIA), Evropské 
konfederaci podnikatelů v oblasti farmaceutického průmyslu (EUCOPE), Evropské asociaci 
generických léčiv (EGA), farmaceutické firmě GlaxoSmithKline, biofarmaceutické 
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společnosti Celgene, Evropské platformě sociálních pojišťovacích subjektů (ESIP), 
zastoupení francouzských orgánů sociálního zabezpečení při EU, Alianci pro nákladovou 
efektivnost zdravotní péče (COSTEFF), skupinám Prescrire a Health Action International –
Evropa.


