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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0084),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7 0056/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez Radę Narodową Austrii oraz Izbę 
Deputowanych Luksemburga na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, w których stwierdzono, że projekt aktu 
ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
12 lipca 2012 r.1,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A7 0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C ...
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby ograniczyć wpływ wspomnianych 
różnic na rynek wewnętrzny, środki 
krajowe powinny być zgodne z 
minimalnymi wymogami proceduralnymi, 
które umożliwiają zainteresowanym 
stronom sprawdzenie, czy środki te nie 
stanowią ograniczeń ilościowych przywozu 
lub wywozu bądź środków o 
równoważnym skutku. Wymogi te nie 
powinny jednak mieć wpływu na strategie 
tych państw członkowskich, które przy 
ustalaniu cen produktów leczniczych 
stosują głównie zasady wolnej konkurencji. 
Nie powinny mieć również wpływu na 
krajowe strategie dotyczące ustalania cen i 
określania systemów zabezpieczenia 
społecznego, chyba że w zakresie 
koniecznym do osiągnięcia przejrzystości 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy oraz 
zapewnienia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. 

(6) Aby ograniczyć wpływ wspomnianych 
różnic na rynek wewnętrzny, środki 
krajowe powinny być zgodne z 
minimalnymi wymogami proceduralnymi, 
które umożliwiają zainteresowanym 
stronom sprawdzenie, czy środki te nie 
stanowią ograniczeń ilościowych przywozu 
lub wywozu bądź środków o 
równoważnym skutku. Wspomniane 
minimalne wymogi proceduralne powinny 
również gwarantować pewność prawną i 
zachowywanie przez właściwe organy 
przejrzystości w procesie podejmowania 
decyzji dotyczących cen produktów 
leczniczych oraz ich refundacji przez 
krajowe systemy opieki zdrowotnej, przy 
jednoczesnym wspieraniu produkcji 
produktów leczniczych, przyspieszaniu 
wprowadzania na rynek generycznych 
produktów leczniczych oraz zachęcaniu 
do opracowywania nowych produktów 
leczniczych i prowadzenia nad nimi 
badań. Wymogi te nie powinny jednak 
mieć wpływu na strategie tych państw 
członkowskich, które przy ustalaniu cen 
produktów leczniczych stosują głównie 
zasady wolnej konkurencji. Nie powinny 
mieć również wpływu na krajowe strategie 
dotyczące ustalania cen i określania 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
chyba że w zakresie koniecznym do 
osiągnięcia przejrzystości w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy oraz zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Właściwe organy oraz posiadacze 
zezwoleń na dopuszczenie do obrotu coraz 
częściej zawierają umowy umożliwiające 
pacjentom dostęp do nowatorskich metod 
leczenia w drodze włączania produktów 
leczniczych w zakres publicznych 
systemów opieki zdrowotnej przy 
jednoczesnym nadzorowaniu z góry 
uzgodniononych elementów i przez 
określony czas, głównie aby zająć się 
kwestią niepewności dowodowej co do 
skuteczności lub względnej skuteczności, 
bądź właściwego zastosowania 
konkretnego produktu leczniczego. Czas 
określania warunków takich umów 
niejednokrotnie przekracza przewidziane 
limity czasowe i uzasadnia wyłączenie 
takich umów z zakresu niniejszej 
dyrektywy. Umowy te powinny ograniczać 
się do dziedzin terapii, w których ich 
zawarcie w sposób skuteczny ułatwi 
pacjentom dostęp do nowatorskich 
produktów leczniczych lub umożliwi im 
dostęp do nich, pozostanie dobrowolne i 
nie będzie miało wpływu na prawo 
posiadacza zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu do złożenia wniosku zgodnie z 
niniejszą dyrektywą. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, a 

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, a 



PE491.292v01-00 8/33 PR\905310PL.doc

PL

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

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

Or. enUzasadnienie

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Wsparcie unijne dla współpracy w 
zakresie oceny technologii medycznych 
zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 
9 marca 2011 r. w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej1 ma na celu optymalizację i 
koordynację oceny technologii 
medycznych, które w ostatecznym 
rozrachunku doprowadzą również do 
skrócenia terminów procesów wyceny i 
zwrotu kosztów produktów leczniczych, w 
stosunku do których państwa 
członkowskie stosują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego. Ocena ta obejmuje w 
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szczególności informację o względnej 
skuteczności technologii medycznych, a 
także – w stosownych przypadkach – o ich 
skuteczności w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, uwzględnia ona 
również szsersze korzyści gospodarcze i 
społeczne lub opłacalnośc ocenianego 
produktu leczniczego zgodnie z metodyką 
właściwych organów. Ocena technologii 
medycznych to proces wielodyscyplinowy, 
który podsumowuje informacje o 
medycznych, społecznych, ekonomicznych 
i etycznych aspektach stosowania 
technologii medycznej w sposób 
systematyczny, przejrzysty, bezstronny i 
pełny. Jej celem jest stworzenie podstawy 
do kształtowania bezpiecznej i skutecznej 
polityki zdrowotnej skupionej na 
pacjentach i dążącej do optymalnego 
wykorzystania środków finansowych.
______________
1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym i podobieństwo 
do niego produktów biopodobnych ustala 
się w ramach procedur wydawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. W 
ramach procedur dotyczących ustalania cen 
i refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności, 
biorównoważności lub biopodobieństwa 
danego produktu leczniczego. Pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu sierocego 
produktu leczniczego opiera się również 
na ocenie szeregu kryteriów, w tym 
znacznych korzyści produktu w stosunku 
do dostępnych produktów alternatywnych 
na terenie Unii zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 141/2000, które nie powinno 
zostać poddane ponownej ocenie w 
ramach procedur ustalania cen i 
refundacji.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Brak ponownej oceny elementów, 
na których opiera się pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu w ramach 
procedur ustalania cen i refundacji nie 
powinien jednak uniemożliwiać 
właściwym organom zwracania się o dane 
wygenerowane w procesie dopuszczania 
do obrotu, uzyskiwania do nich dostępu i 
wykorzystywania ich do celu oceny 
technologii medycznych. Wzajemne 
przekazywanie sobie danych przez 
właściwe organy odpowiedzialne za 
udzielanie pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu oraz ustalanie cen i refundacje 
powinno być możliwe na szczeblu 
krajowym, jeżeli takie procesy mają 
zastosowanie. Właściwe organy powinny 
również być w stanie włączyć do oceny 
technologii medycznych dodatkowe 
odnośne dane lub je wygenerować.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 

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

zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący leku generycznego lub 
leku biopodobnego, organy krajowe 
odpowiedzialne za te procedury nie 
powinny żądać informacji na temat statusu 
patentowego referencyjnego produktu 
leczniczego i nie powinny oceniać 
zasadności domniemanego naruszenia 
praw własności intelektualnej, jeżeli 
następstwem wydanej decyzji ma być 
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu 
danego leku generycznego lub 
biopodobnego. W rezultacie kwestie 
związane z własnością intelektualną nie 
powinny kolidować z procedurami 
ustalania cen i refundacji 
przeprowadzanymi w państwach 
członkowskich ani być przyczyną 
opóźniania tych procedur.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, zgodnie z praktyką 
krajową, publiczny dostęp do dokumentów 
i informacji w odpowiedniej publikacji, 
która może mieć również formę 
elektroniczną lub może pojawić się w 
internecie.

Or. en



PR\905310PL.doc 13/33 PE491.292v01-00

PL

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Przejrzystość, rzetelność i 
niezależność procesu podejmowania 
decyzji przez właściwe organy krajowe 
powinny zostać zagwarantowane w formie 
ujawnienia na forum publicznym nazwisk 
ekspertów zasiadających w organach 
odpowiedzialnych za decyzje dotyczące 
wyceny i refundacji, łącznie z 
oświadczeniami tych ekspertów o braku 
konfliktu interesów.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Państwa członkowskie często 
zmieniały swoje systemy ubezpieczeń 
zdrowotnych lub przyjmowały nowe środki 
wchodzące w zakres dyrektywy 
89/105/EWG. Konieczne jest zatem 
ustanowienie mechanizmu informowania, 
aby zapewnić konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) umów zawartych dobrowolnie między 
organami publicznymi a posiadaczem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
aby włączyć produkt leczniczy w zakres 
systemu opieki zdrowotnej w czasie 
monitorowania elementów wcześniej 
uzgodnionych przez strony dotyczących 
skuteczności lub względnej skuteczności, 
bądź właściwego zastosowania danego 
produktu leczniczego, a także z myślą o 
umożliwieniu skutecznego udostępniania
tego produktu leczniczego pacjentom na 
określonych warunkach i w uzgodnionym 
okresie czasu;

Or. en

Uzasadnienie

Wyłącznie z zakresu niniejszej dyrektywy powinno ograniczać się do umów dobrowolnych, w 
przypadku których określenie kryteriów nadzoru i wyników wymagałoby od właściwych 
organów oraz posiadaczy zezwoleń na dopuszczenie do obrotu poświęcenia dodatkowego 
czasu, a ostatecznym celem powinno być umożliwienie skutecznego oferowania tego leku 
pacjentom w konkretnych warunkach.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przepisy niniejszej dyrektywy stosują się 
do środków mających na celu określenie, 
które produkty lecznicze można włączyć 
do umów lub procedur udzielania 
zamówień publicznych. Zgodnie z prawem 
unijnym i prawem krajowym dotyczącym 
tajemnicy handlowej, podstawowe 
informacje dotyczące produktów 
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leczniczych zawartych w umowach lub 
procedurach udzielania zamówień 
publicznych, takie jak nazwa produktu 
oraz nazwa posiadacza zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, podawane są do 
wiadomości publicznej po zawarciu umów 
lub sfinalizowaniu procedur.

Or. enUzasadnienie

W przypadku produktów leczniczych objętych systemami opieki zdrowotnej w drodze 
konkretnej umowy lub procedury udzielania zamówień publicznych powinno się stosować 
minimalne wymogi w zakresie przejrzystości i publicznego udostępniania informacji. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 2 – punkt (5)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „ocena technologii medycznych” 
oznacza ocenę, która minimalnie obejmuje 
względną skuteczność lub krótko- i 
długoterminową skuteczność danego 
produktu leczniczego w porównaniu z 
innymi technologiami lub interwencjami 
medycznymi stosowanymi w leczeniu 
danego schorzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Bez uszczerbku dla dodatkowych metod oceny stosowanych przez właściwe organy na 
szczeblu krajowym, wspólna definicja oceny technologii medycznych jest niezbędna w celu 
zagwarantowania właściwym organom krajowym pewności prawnej i zgodności w 
stosowaniu przepisów niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Skrócenie terminów dla generycznych produktów leczniczych jest w pełni uzasadnione i 
byłoby korzystne zarówno dla publicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych, jak i dla 
pacjentów. Wspomniane terminy powinny jednak uwzględniać szczególne środki oraz względ, 
jakimi mogłyby kierować się właściwe organy podejmując decyzje o cenach i refundacjach 
generycznych produktów leczniczych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Skrócenie terminów dla generycznych produktów leczniczych jest w pełni uzasadnione i 
byłoby korzystne zarówno dla publicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych, jak i dla 
pacjentów. Wspomniane terminy powinny jednak uwzględniać szczególne środki oraz względ, 
jakimi mogłyby kierować się właściwe organy podejmując decyzje o cenach i refundacjach 
generycznych produktów leczniczych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy zatwierdzaniu cen 
produktów leczniczych. Kryteria te, a 
także informacje o organach decyzyjnych 
na szczeblu krajowym lub regionalnym 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
W przypadku jednak produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
25 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. en

Uzasadnienie

Skrócenie terminów dla generycznych produktów leczniczych jest w pełni uzasadnione i 
byłoby korzystne zarówno dla publicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych, jak i dla 
pacjentów. Wspomniane terminy powinny jednak uwzględniać szczególne środki oraz względ, 
jakimi mogłyby kierować się właściwe organy podejmując decyzje o cenach i refundacjach 
generycznych produktów leczniczych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Skrócenie terminów dla generycznych produktów leczniczych jest w pełni uzasadnione i 
byłoby korzystne zarówno dla publicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych, jak i dla 
pacjentów. Wspomniane terminy powinny jednak uwzględniać szczególne środki oraz względ, 
jakimi mogłyby kierować się właściwe organy podejmując decyzje o cenach i refundacjach 
generycznych produktów leczniczych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PR\905310PL.doc 21/33 PE491.292v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Skrócenie terminów dla generycznych produktów leczniczych jest w pełni uzasadnione i 
byłoby korzystne zarówno dla publicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych, jak i dla 
pacjentów. Wspomniane terminy powinny jednak uwzględniać szczególne środki oraz względ, 
jakimi mogłyby kierować się właściwe organy podejmując decyzje o cenach i refundacjach 
generycznych produktów leczniczych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym włączeniu 
produktów leczniczych w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Kryteria te, a także 
informacje o organach decyzyjnych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie odszkodowania wnioskodawcy w przypadku nieprzestrzegania terminów 
określonych w art. 7 należy pozostawić decyzji odpowiedniego organu administracyjnego lub 
sądowego zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) niezwłocznego zgłoszenia 
odpowiedniemu organowi 
administracyjnemu lub sądowemu, 
zgodnie z prawem krajowym, wszelkich 
przypadków nieprzestrzegania terminów 
przez właściwy organ; 

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki. 

skreślona 

Or. en

Uzasadnienie

Nałożenie kary pieniężnej w przypadku nieprzestrzegania terminów określonych w art. 7 
należy pozostawić decyzji odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego zgodnie z 
prawem krajowym.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących art. 8.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 

skreślony
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prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści. 

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących art. 8.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących art. 8.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Ustęp 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
medycznego lub kategorii produktów 
medycznych z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
powinna zostać podana do publicznej 
wiadomości wraz ze streszczeniem 
uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 

2. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej i przedstawiają 
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Komisji obiektywne i możliwe do 
sprawdzenia kryteria, na podstawie których 
produkty lecznicze są klasyfikowane w 
celu ich włączenia w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Komisji obiektywne i możliwe do 
sprawdzenia kryteria, na podstawie których 
produkty lecznicze są klasyfikowane w 
celu ich włączenia w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku produktów leczniczych, 
które są objęte takim grupowaniem lub 
klasyfikacją, państwa członkowskie podają 
w odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji metody stosowane w celu 
określenia stopnia lub warunków 
włączenia takich produktów w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

3. W przypadku produktów leczniczych, 
które są objęte takim grupowaniem lub 
klasyfikacją, państwa członkowskie podają 
do wiadomości publicznej i przedstawiają 
Komisji metody stosowane w celu 
określenia stopnia lub warunków 
włączenia takich produktów w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub
biorównoważności

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności, 
biorównoważności lub biopodobieństwa

Or. en

Uzasadnienie

Zasada nieprzeprowadzania ponownej oceny elementów, na których opiera się pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, powinna mieć także zastosowanie do biopodobnych produktów 
leczniczych w myśl art. 10 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasada nieprzeprowadzania ponownej oceny elementów, na których opiera się pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, powinna mieć także zastosowanie do biopodobnych produktów 
leczniczych w myśl art. 10 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Ustęp 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
prawa właściwych organów do zwracania 
się o dane wygenerowane w procesie 
dopuszczania do obrotu, uzyskiwania do 
nich dostępu i wykorzystywania ich do 
celu oceny technologii medycznych.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -15 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -15
Przejrzystość działań organów 
decyzyjnych
1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
właściwe organy kontrolujące ceny 
produktów leczniczych lub określające 
objęcie produktów leczniczych systemem 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
udostępniały regularnie uaktualnione listy 
członków ich organów decyzyjnych wraz z 
ich oświadczeniami o braku konfliktu 
interesów.
2. Ustęp 1 stosuje się także do organu 
administracyjnego, o którym mowa w art. 
8 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia przejrzystości i rzetelności decyzji podejmowanych przez właściwe ograny
ważne jest, by nazwiska wszystkich ekspertów uczestniczących w procesie decyzyjnym i ich 
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oświadczenia o braku konfliktu interesów były zgodnie z procedurami krajowymi podawane 
do wiadomości publicznej.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności ugrupowania pacjentów i 
konsumentów powinny być zaangażowane w proces konsultacji poprzedzający przyjęcie lub 
zmianę środka ustawodawczego objętego zakresem tej dyrektywy.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Środki i przepisy przewidziane w art. 16 nie wydają się proporcjonalne do celów i środków tej 
dyrektywy.  Przepisy dotyczące transpozycji ustanowione w art. 18 ust. 2 powinny dostarczyć 
Komisji Europejskiej informacji wystarczających do monitorowania wykonania tej dyrektywy.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Coroczne sprawozdanie zawierające wymagane dane i informacje byłoby bardziej 
odpowiednie, by umożliwić dokładny przegląd i analizę odpowiednich trendów w 
dotrzymywaniu terminów

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja co sześć miesięcy publikuje 
sprawozdanie dotyczące informacji 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z ust. 1.

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

Or. en

Uzasadnienie

Coroczne sprawozdanie gromadzące wymagane dane i informacje byłoby bardziej 
odpowiednie, by umożliwić dokładny przegląd i analizę odpowiednich trendów w 
dotrzymywaniu terminów
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji i jego główne postanowienia, 
oparte na dokładnej analizie obecnych warunków na rynku farmaceutycznym oraz obecnego 
kontekstu i ograniczeń, zwłaszcza finansowych, w ramach których właściwe władze muszą 
podejmować decyzje dotyczące ustalania cen i zwrotu kosztów produktów leczniczych. 
Sprawozdawczyni podziela opinię, że ogólnym celem tego wniosku powinno być 
uaktualnienie obowiązujących ram ustawodawczych w celu uściślenia zobowiązań 
proceduralnych spoczywających na państwach członkowskich oraz zapewnienia dobrego 
funkcjonowania jednolitego rynku i skuteczności przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego, unikając w ten sposób zarówno opóźnień w decyzjach dotyczących ustalenia 
cen i refundacji, jak i zapobiegając przeszkodom w handlu produktami farmaceutycznymi.

Minimalne wymogi proceduralne powinny, oprócz poszanowania wyłącznej kompetencji 
państw członkowskich do podejmowania decyzji o kształcie cen i refundowaniu produktów 
leczniczych, promować także wytwarzanie produktów leczniczych i wprowadzanie na rynek 
leków generycznych oraz wspierać badania i rozwój w zakresie nowych produktów 
leczniczych, a ich nadrzędnym celem powinno być ułatwienie wszystkim pacjentom w 
Europie dostępu do leczenia w przystępnych cenach.

Sprawozdawczyni popiera w pełni proponowane przez Komisję Europejską podejście 
dotyczące podwójnych i zróżnicowanych terminów ustalania cen i refundacji produktów 
leczniczych, przewidujące przedłużony termin dla państw członkowskich stosujących w 
ramach procesu decyzyjnego ocenę technologii medycznych. Dyrektywa 2011/24/UE w 
sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej stworzyła już 
podstawy europejskiej współpracy w zakresie oceny technologii medycznych, która powinna 
ostatecznie spowodować zmniejszenie występujących opóźnień. Kluczowe jest jednak 
zawarcie wspólnej definicji oceny technologii medycznych, bez uszczerbku dla dodatkowych 
metod oceny stosowanych na szczeblu krajowym, w celu zapewnienia pewności prawa i 
spójności postępowania właściwych organów stosujących przepisy przedmiotowej 
dyrektywy. Celem zachęcania do stosowania oceny technologii medycznych powinno być 
stworzenie podstawy do kształtowania bezpiecznej, skutecznej polityki zdrowotnej skupionej 
na pacjentach i dążącej do optymalnego wykorzystania środków finansowych.

Sprawozdawczyni pragnie przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzebę wzmocnienia 
przepisów dotyczących przejrzystości procesu decyzyjnego i podejmowanych decyzji, która 
stanowi coraz wyraźniejszy wymóg społeczny, zwłaszcza w odniesieniu do ustalania cen i 
refundacji produktów farmaceutycznych. Sprawozdawczyni sugeruje zatem szereg 
dodatkowych środków, a zwłaszcza zobowiązanie właściwych organów do ujawniania 
nazwisk ekspertów zasiadających w organach decyzyjnych i ich oświadczeń o braku konfliktu 
interesów. Takie przepisy, podobnie jak większa dostępność publiczna dokumentów i 
informacji, powinny mieć na celu poprawę przejrzystości, rzetelności i niezależności 
podejmowanych decyzji i powinny ostatecznie wzmocnić zaufanie i w i a r ę  w 
odpowiedzialność władz publicznych na szczeblu krajowym.

Komisja Europejska zaproponowała najważniejsze przepisy głównie w celu ujęcia w 
uaktualnionych ramach ustawodawczych wniosków z przeprowadzonego w 2009 r. w 
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sektorze farmaceutycznym badania dotyczącego możliwych do uniknięcia opóźnień we 
wprowadzaniu leków generycznych na rynki unijne. Przepisy te, a w szczególności zasada 
nieprzeprowadzania ponownej oceny elementów, na których opiera się pozwolenie na 
wprowadzenie do obrotu oraz zasada przestrzegania praw własności intelektualnej, zostają 
utrzymane, lecz należy wziąć również pod uwagę przemiany na rynku farmaceutycznym, 
takie jak rosnąca liczba dopuszczanych obecnie do obrotu biopodobnych produktów 
leczniczych. Pomimo że skrócenie terminów dla leków generycznych jest w pełni 
uzasadnione i przyniesie korzyści zarówno systemom powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, jak i samym pacjentom, to należy jednak w związku w nim uwzględnić i 
umożliwić właściwym władzom krajowym rozpatrzenie i przyjęcie szczególnych środków 
podczas podejmowania decyzji dotyczących ustalania cen i refundacji leków generycznych.

Sprawozdawczyni uważa, że zgodnie z proponowanym przedłużeniem terminów dla leków 
generycznych należy zmienić wniosek Komisji tak, by zapewnić praktyczne skuteczne 
wykonanie przewidzianych przepisów oraz zagwarantować właściwym władzom krajowym 
poziom elastyczności i autonomii niezbędne do sprostania wymogom tej dyrektywy. W tym 
zakresie procedura środków odwoławczych w przypadku niedotrzymania terminów 
związanych z objęciem produktów medycznych systemem ubezpieczeń zdrowotnych 
powinna pozostać procedurą administracyjną, a w przypadku nieuzasadnionych opóźnień 
zostać skierowana do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego, zgodnie z 
prawem krajowym.

Dla zapewnienia praktycznego i przemyślanego wdrożenia środków przewidzianych w tej 
dyrektywie kluczowe jest stosowanie zasady proporcjonalności. Sprawozdawczyni uważa, że 
przepisy zawarte w art. 16 i dotyczące powiadamiania o projektach środków krajowych są 
niezgodne z tą zasadą i wykraczają poza cele wyznaczone przez Komisję. Ponadto przepisy 
dotyczące transpozycji zawarte w art. 18 ust. 2 powinny zapewnić informacje wystarczające 
do monitorowania prawidłowego wykonania tej dyrektywy.

Podziękowania i ślad legislacyjny

Sprawozdawczyni pragnie podziękować Komisji Europejskiej i prezydencji cypryjskiej Rady 
Unii Europejskiej za ich pełną i owocną współpracę podczas pracy nad tym projektem 
sprawozdania.

Sprawozdawczyni pragnie także podziękować za wartościowy wkład następującym 
podmiotom pozainstytucjonalnym, które przedstawiły swoje stanowiska i opinie na temat 
wniosku dotyczącego dyrektywy:  Europejskiemu Forum Pacjentów (EPF), Europejskiej 
Organizacji ds. Chorób Rzadkich (EURORODIS), Europejskiej Federacji Stowarzyszeń 
Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA), Europejskiej Konfederacji Spółek Farmaceutycznych 
(EUCOPE), Europejskiemu Stowarzyszeniu Producentów Leków Generycznych (EGA), 
GlaxoSmithKline, Celgene, Europejskiej Platformie Ubezpieczeń Społecznych (ESIP), 
Représentation des institutions françaises de sécurité sociale auprès de l'UE, Sojuszowi na 
rzecz Rentowności Opieki Zdrowotnej (The Alliance for cost-efficiency in healthcare, 
COSTEFF), Prescrire oraz Health Action International – Europa.


