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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2012/0035(COD)

21.9.2012

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, 
ki urejajo cene zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v 
področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)



PE491.292v01-00 2/30 PR\905310SL.doc

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo 
cene zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih 
sistemov zdravstvenega zavarovanja
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0084),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0056/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj avstrijskega državnega zbora in luksemburške 
poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 20121,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zmanjšanje učinkov teh razlik na 
notranjem trgu morajo nacionalni ukrepi 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 

(6) Za zmanjšanje učinkov teh razlik na 
notranjem trgu morajo nacionalni ukrepi 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 

                                               
1 UL C …
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postopkov, ki zadevnim stranem 
omogočajo, da preverijo, ali navedeni 
ukrepi ne pomenijo količinskih omejitev 
uvoza ali izvoza oziroma ukrepov z enakim 
učinkom. Navedene zahteve pa ne smejo 
vplivati na politiko tistih držav članic, ki se 
pri določanju cen zdravil zanašajo 
predvsem na svobodno konkurenco. Prav 
tako ne smejo vplivati na državne politike 
določanja cen in na določanje sistemov 
socialne varnosti, razen če to ni potrebno 
za doseganje preglednosti v smislu te 
direktive in za zagotovitev delovanja 
notranjega trga. 

postopkov, ki zadevnim stranem 
omogočajo, da preverijo, ali navedeni 
ukrepi ne pomenijo količinskih omejitev 
uvoza ali izvoza oziroma ukrepov z enakim 
učinkom. S temi minimalnimi 
postopkovnimi zahtevami bi morali 
zagotoviti tudi pravno varnost in 
preglednost za pristojne organe pri 
sprejemanju odločitev o določanju cen in 
kritju zdravil prek nacionalnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja, pri čemer bi 
podprli proizvodnjo zdravil, pospešili 
prihod generičnih zdravil na trg ter 
spodbudili raziskave in razvoj novih 
zdravil. Navedene zahteve pa ne smejo 
vplivati na politiko tistih držav članic, ki se 
pri določanju cen zdravil zanašajo 
predvsem na svobodno konkurenco. Prav 
tako ne smejo vplivati na državne politike 
določanja cen in na določanje sistemov 
socialne varnosti, razen če to ni potrebno 
za doseganje preglednosti v smislu te
direktive in za zagotovitev delovanja 
notranjega trga. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pristojni organi in imetniki 
dovoljenja za promet pogosteje sklepajo 
pogodbene sporazume, da bi bolnikom 
omogočili dostop do inovativnega 
zdravljenja z vključitvijo zdravil v okvir 
javnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja, pri čemer za določeno 
obdobje nadzirajo vnaprej dogovorjene 
elemente, da bi zlasti obravnavali 
negotovosti o dokazih v zvezi z 
učinkovitostjo in/ali relativno 
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učinkovitostjo ali primerno uporabo 
določenega zdravila. Zamuda pri 
opredelitvi pogojev teh pogodbenih 
sporazumov pogosto presega predvidene 
časovne omejitve in utemeljuje izključitev 
teh sporazumov iz področja uporabe te 
direktive. Te sporazume bi bilo treba 
omejiti na področja zdravljenja, na 
katerih bi z njihovim sprejetjem 
učinkovito olajšali ali omogočili dostop 
bolnikov do inovativnih zdravil, pri čemer 
bi to sprejetje ostalo prostovoljno in ne bi 
vplivalo na pravico imetnika dovoljenja za 
promet, da vloži vlogo v skladu s to 
direktivo. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. enObrazložitev
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Podpora Unije za sodelovanje pri 
oceni zdravstvene tehnologije v skladu s 
členom 15 Direktive 2011/24/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 
marca 2011 o uveljavljanju pravic 
pacientov pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu1 je namenjena optimizaciji in 
usklajevanju metodologij glede ocene 
zdravstvene tehnologije, s katerimi bi 
navsezadnje zmanjšali zamude pri 
postopku določanja cen in povračil za 
zdravila, pri katerih države članice 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije 
kot del svojega postopka odločanja. Ocena 
zdravstvene tehnologije vključuje zlasti 
informacije o relativni učinkovitosti, pa 
tudi o kratko- in dolgoročni učinkovitosti 
zdravstvenih tehnologij, kadar je to 
primerno, pri čemer se upoštevajo tudi 
širše ekonomske in socialne koristi ali 
stroškovna učinkovitost ocenjevanega 
zdravila v skladu z metodologijo pristojnih 
organov. Ocena zdravstvene tehnologije je 
večdisciplinarni postopek, ki sistematično, 
pregledno, nepristransko in odločno 
povzema informacije o zdravstvenih, 
socialnih, ekonomskih in etičnih vidikih, 
povezanih z uporabo zdravstvene 
tehnologije. Njen cilj je doseči podlago za 
varno in učinkovito zdravstveno politiko, 
ki je osredotočena na bolnike in si 
prizadeva doseči najboljšo vrednost.
______________
1 UL L 88, 4.4.2011, str. 45.

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Razpoložljiva sodna sredstva v 
državah članicah so v tem smislu pri 
zagotavljanju skladnosti z roki imela 
omejeno vlogo zaradi pogosto predolgih 
postopkov pristojnih nacionalnih organov, 
kar zadevna podjetja odvrača od sprožitve 
pravnega spora. Zato so za zagotovitev 
hitrega obravnavanja kršitev prek 
administrativnega posredovanja pred 
začetkom sodnega postopka, pa tudi za
nadzor in zagotavljanje skladnosti z roki za 
sprejemanje odločitev o določanju cen in 
povračil, potrebni učinkoviti mehanizmi.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil ter podobnostjo 
biosimilarnih zdravil z referenčnim 
zdravilom, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet. V okviru 
postopkov določanja cen in povračil države 
članice zato ne smejo ponovno ocenjevati 
elementov, na katerih temelji dovoljenje za 
promet, kar velja tudi za kakovost, varnost, 
učinkovitost in bioekvivalenco ali 
biosimilarnostjo zdravila. Dovoljenje za 
promet zdravil sirot prav tako temelji na 
oceni več meril, vključno z veliko koristjo 
zdravila v primerjavi z vsemi drugimi 
razpoložljivimi možnostmi v Uniji, v 
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skladu z Uredbo (ES) št. 141/2000, česar 
ne bi smeli ponovno ocenjevati v okviru 
postopkov določanja cen in povračil.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vendar to, da se v okviru postopkov 
določanja cen in povračil elementi, na 
katerem temelji dovoljenje za promet, ne 
ocenjujejo ponovno, pristojnim organom 
ne bi smelo preprečiti, da zahtevajo, 
pridobijo in uporabljajo podatke, 
pripravljene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet za namene 
vrednotenja in ocene zdravstvene 
tehnologije. Izmenjava podatkov med 
pristojnimi organi, odgovornimi za 
dovoljenje za promet ter določanje cen in 
povračila, bi moralo biti omogočeno na 
nacionalni ravni, če se taki postopki 
uporabljajo. Pristojni organi bi tudi 
morali imeti možnost, da vključijo ali 
pripravijo dodatne ustrezne podatke za 
namene vrednotenja in ocene zdravstvene 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Preglednost, celovitost in 
neodvisnost postopka odločanja v okviru 
nacionalnih pristojnih organov bi bilo 
treba zagotoviti z objavo imen 
strokovnjakov, ki sodelujejo v organih, 
pristojnih za odločitve glede določanja cen 
in povračil, skupaj z njihovimi izjavami o 
interesu. 

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Države članice pogosto spreminjajo 
svoje sisteme zdravstvenega zavarovanja 
ali sprejemajo nove ukrepe, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 89/105/EGS.
Zato je treba vzpostaviti mehanizem
obveščanja, s katerim bi zagotovili
posvetovanje vseh zainteresiranih strani,
vključno z organizacijami civilne družbe.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) pogodbene sporazume, sklenjene
prostovoljno med javnimi organi in 
imetnikom dovoljenja za promet z 
zdravilom, katerih cilj je vključiti zdravilo 
v področje uporabe sistema zdravstvenega 
zavarovanja, pri čemer se nadzirajo 
elementi o učinkovitosti in/ali relativni 
učinkovitosti ali o ustrezni uporabi 
določenega zdravila, o katerih sta se obe 
strani vnaprej dogovorili, da bi omogočili
učinkovito preskrbo bolnikov s tem
zdravilom pod posebnimi pogoji in za 
dogovorjeno obdobje;

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje iz področja uporabe te direktive bi moralo biti omejeno na prostovoljne pogodbene 
sporazume, pri katerih bi opredelitev nadziranja in meril glede rezultatov zahtevala dodaten 
čas, o katerem bi se dogovorili pristojni organi in imetniki dovoljenja za promet, namen tega 
pa bi bila omogočitev učinkovitega zagotavljanja tega zdravila bolnikom pod posebnimi 
pogoji.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Določbe te direktive se uporabljajo za 
ukrepe za določanje vključenosti zdravil v 
pogodbene sporazume ali postopke javnega 
naročanja. V skladu s pravom Unije in 
nacionalnim pravom o poslovni tajnosti se 
osnovne informacije o zdravilih, vključene 
v pogodbene sporazume ali postopke 
javnega naročanja, kot sta ime zdravila in 
ime imetnika dovoljenja za promet, 
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objavijo, ko so sporazumi ali postopki 
zaključeni.

Or. enObrazložitev

Za zdravila, ki jih zajemajo javni sistemi zdravstvenega zavarovanja prek posebnega 
pogodbenega sporazuma ali postopka javnega naročanja, bi morale veljati minimalne 
zahteve glede preglednosti in razkritja javnosti. 

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
 Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) „ocena zdravstvene tehnologije“ 
pomeni oceno, ki vključuje najmanj 
sorazmerno učinkovitost ali kratkoročno 
in dolgoročno učinkovitost zdravila v 
primerjavi z drugimi zdravstvenimi 
tehnologijami ali posegi, ki se uporabljajo 
za zdravljenje povezanih stanj.

Or. en

Obrazložitev

Brez poseganja v dodatne metodologije ocenjevanja, ki jih uporabljajo pristojni organi na 
nacionalni ravni, je potrebna skupna opredelitev ocene zdravstvene tehnologije, da bi 
zagotovili pravno varnost in doslednost za nacionalne pristojne organe pri uporabi določb te 
direktive.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 

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

državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 25 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Krajši roki za generična zdravila so povsem upravičeni in bi koristili javnim sistemom 
zdravstvenega zavarovanja in bolnikom. Pri teh rokih pa bi bilo treba upoštevati in omogočiti 
pripombe nacionalnih pristojnih organov ter posebne ukrepe pri odločanju o cenah in 
povračilu stroškov za generična zdravila.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Krajši roki za generična zdravila so povsem upravičeni in bi koristili javnim sistemom 
zdravstvenega zavarovanja in bolnikom. Pri teh rokih pa bi bilo treba upoštevati in omogočiti 
pripombe nacionalnih pristojnih organov ter posebne ukrepe pri odločanju o cenah in 
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povračilu stroškov za generična zdravila.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Države članice Komisiji sporočijo 
merila, ki jih morajo pristojni organi 
upoštevati pri odobritvi cen zdravil. Ta 
merila in informacije o organih odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni so javno 
dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Krajši roki za generična zdravila so povsem upravičeni in bi koristili javnim sistemom 
zdravstvenega zavarovanja in bolnikom. Pri teh rokih pa bi bilo treba upoštevati in omogočiti 
pripombe nacionalnih pristojnih organov ter posebne ukrepe pri odločanju o cenah in 
povračilu stroškov za generična zdravila.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

zdravila se ta rok lahko skrajša na 25 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. en

Obrazložitev

Krajši roki za generična zdravila so povsem upravičeni in bi koristili javnim sistemom 
zdravstvenega zavarovanja in bolnikom. Pri teh rokih pa bi bilo treba upoštevati in omogočiti 
pripombe nacionalnih pristojnih organov ter posebne ukrepe pri odločanju o cenah in 
povračilu stroškov za generična zdravila.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Krajši roki za generična zdravila so povsem upravičeni in bi koristili javnim sistemom 
zdravstvenega zavarovanja in bolnikom. Pri teh rokih pa bi bilo treba upoštevati in omogočiti 
pripombe nacionalnih pristojnih organov ter posebne ukrepe pri odločanju o cenah in 
povračilu stroškov za generična zdravila.
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Države članice Komisiji sporočijo 
merila, ki jih morajo pristojni organi 
upoštevati pri odločanju o tem, ali bodo 
zdravilo vključili v področje javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja ali ne.
Ta merila in informacije o organih 
odločanja na nacionalni in regionalni 
ravni so javno dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vložniku v primeru neskladnosti z roki 
iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar jo ta 
zahteva, razen če lahko pristojni organ 
dokaže, da za zamudo ne odgovarja;

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Dodelitev odškodnine vložniku v primeru neskladnosti z roki iz člena 7 je treba prepustiti 
odločitvi zadevnega upravnega ali sodnega organa v skladu z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nemudoma posreduje vsak primer, ko 
pristojni organ neupravičeno ne upošteva 
rokov, zadevnemu upravnemu ali 
sodnemu organu v skladu z nacionalno 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) naloži denarno kazen, ki se izračuna 
na dan zamude. 

črtano 

Or. en

Obrazložitev

Naložitev plačila denarne kazni v primeru neskladnosti z roki iz člena 7 je treba prepustiti 
odločitvi zadevnega upravnega ali sodnega organa v skladu z nacionalno zakonodajo. 
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb člena 8.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb člena 8.
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Kadar navedeni organ po 
svoji naravi ni sodni, je treba zagotoviti
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost pri 
izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije ali 
revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz odstavka 2.

6. Organ iz odstavka 2 navede razloge za 
svojo odločitev. Zagotoviti je treba 
postopke, po katerih je vsak domnevno 
nezakonit ukrep, ki ga sprejme neodvisni 
organ, ali vsaka domnevna nepravilnost pri 
izvajanju pooblastil, ki so mu bila 
dodeljena, lahko predmet sodne revizije ali 
revizije s strani drugega organa, ki je 
sodišče v smislu člena 267 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter neodvisen od 
pristojnega organa in organa iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb člena 8.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odločitev o izključitvi zdravila ali 
kategorije zdravil iz področja javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja se 
javno objavi skupaj s povzetkom 
utemeljitve.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo 
objektivna in preverljiva merila, v skladu s 
katerimi so zdravila razvrščena glede na 
njihovo vključitev v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja.

2. Države članice javnosti dajo na 
razpolago in Komisiji sporočijo objektivna 
in preverljiva merila, v skladu s katerimi so 
zdravila razvrščena glede na njihovo 
vključitev v javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zdravila, za katera velja takšno 
združevanje v skupine ali razvrščanje, 
države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo metode, 
ki se uporabljajo za določitev obsega in 
pogojev njihove vključitve v javni sistem 

3. Za zdravila, za katera velja takšno 
združevanje v skupine ali razvrščanje, 
države članice javnosti dajo na razpolago
in Komisiji sporočijo metode, ki se 
uporabljajo za določitev obsega in pogojev 
njihove vključitve v javni sistem 
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zdravstvenega zavarovanja. zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 
ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, so javno 
dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 13 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali biosimilarnosti

Or. en

Obrazložitev

Da se ne ponovno ocenijo elementi, na katerih temelji dovoljenje za promet, bi moralo veljati 
tudi za biosimilarna zdravila, odobrena v skladu s členom 10.4 Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 1. V okviru odločitev o določanju cen in 



PR\905310SL.doc 25/30 PE491.292v01-00

SL

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

povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in
biosimilarnost zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Da se ne ponovno ocenijo elementi, na katerih temelji dovoljenje za promet, bi morala veljati 
tudi za biosimilarna zdravila, odobrena v skladu s členom 10.4 Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 velja brez poseganja v 
pravico pristojnih organov, da zahtevajo 
podatke, ki nastajajo v postopku 
podeljevanja dovoljenj za promet za 
namene vrednotenja in ocene zdravstvene 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen -15 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -15
Preglednost organov odločanja
1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi, ki nadzorujejo cene zdravil ali 
določajo vključenost zdravil v javne 
sisteme zdravstvenega zavarovanja 
omogočijo javnosti dostop do redno 
posodobljenega seznama članov njihovih 
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organov odločanja skupaj z izjavami o 
interesu.
2. Odstavek 1 velja tudi za upravni organ 
iz člena 8(2).

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili preglednost in celovitost odločitev, ki jih sprejmejo pristojni organi, je 
bistveno, da so javno dostopni imena in izjave o interesu vseh strokovnjakov, ki sodelujejo v 
postopku odločanja v skladu z nacionalnimi postopki.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Organizacije civilne družbe, zlasti pa skupine bolnikov in potrošnikov, bi morale sodelovati v 
vseh postopkih posvetovanja pred sprejetjem ali spremembo zakonodajnega ukrepa, ki sodi 
na področje uporabe te direktive.
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

Ukrepi in določbe, predvidene v členu 16, se ne zdijo sorazmerne s cilji in sredstvi te 
direktive. Že določbe o prenosu, določene v členu 18(2), bi morale zagotoviti Evropski 
komisiji dovolj informacij za spremljanje zakonodajnega izvajanja te direktive.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Letno poročilo, v katerem bi bili zbrani zahtevani podatki in informacije, bi ustrezneje 
omogočilo natančen pregled in zadevne analize trendov v zvezi z izpolnjevanjem rokov.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Letno poročilo, v katerem bi bili zbrani zahtevani podatki in informacije, bi ustrezneje 
omogočilo natančen pregled in zadevne analize trendov v zvezi z izpolnjevanjem rokov.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije in njegove glavne določbe, ki temeljijo na natančni 
analizi sedanjih razmer na trgu farmacevtskih izdelkov ter sedanjega konteksta in omejitev, 
zlasti finančnih, v katerih morajo pristojni organi odločati o cenah zdravil in povračilu 
stroškov zanje. Poročevalka se strinja, da bi moral biti splošni cilj tega predloga posodobitev 
obstoječega zakonodajnega okvira, da bi se pojasnile obveznosti glede postopkov, ki jih 
morajo izpolnjevati države članice, in zagotovilo dobro delovanje enotnega trga in učinkovita 
zakonodaja o notranjem trgu, tako pri preprečevanju zamud pri sprejemanju odločitev o cenah 
in povračilih kot pri odstranjevanju ovir pri trgovini s farmacevtskimi izdelki.  

Ob spoštovanju izključne pristojnosti držav članic pri odločanju o cenah zdravil in povračilih 
stroškov zanje bi morale minimalne zahteve glede postopkov zagotoviti tudi pravno varnost in 
preglednost za nacionalne pristojne organe, spodbujati proizvodnjo zdravil in vstop generičnih 
zdravil na trg ter spodbujati raziskave in razvoj novih zdravil, pri čemer je končni cilj lažji 
dostop do cenovno ugodnega zdravljenja vseh bolnikov v Evropi.

Poročevalka v celoti podpira pristop, ki ga je predlagala Evropska komisija v zvezi z dvojnimi 
in različnimi roki za določanje cen zdravil in povračila stroškov zanje, ki omogoča podaljšane 
roke za države članice, ki uporabljajo ocene zdravstvene tehnologije kot del svojega postopka 
odločanja. Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu je podlaga za evropsko sodelovanje pri oceni zdravstvene tehnologije, 
ki bi končno tudi lahko skrajšala sedanje zamude. Vseeno pa je nujno vključiti skupno 
opredelitev ocene zdravstvene tehnologije brez poseganja v dodatne metodologije ocene, ki se 
uporabljajo na nacionalni ravni, da bi zagotovili pravno varnost in doslednost za pristojne 
organe pri izvajanju določb te direktive. Pobuda, dana uporabi ocene zdravstvene tehnologije, 
bi morala biti namenjena oblikovanju varnih in učinkovitih zdravstvenih politik, ki so 
osredotočene na bolnika in si prizadevajo za najboljšo vrednost.

Poročevalka želi kot prednostno vztrajati, da je treba okrepiti določbe, povezane s 
preglednostjo postopka odločanja in sprejetih odločitev, ki jo družba vedno bolj zahteva, 
zlasti ko gre za cene zdravil in povračilo stroškov zanje. Poročevalka zato predlaga niz 
dodatnih ukrepov, povezanih predvsem z obveznostjo za pristojne organe, da razkrijejo imena 
in izjave o interesu strokovnih članov njihovih organov odločanja. Take določbe in večja 
javna dostopnost dokumentov in informacij bi morale biti usmerjene v večjo preglednost, 
celovitost in neodvisnost sprejetih odločitev, ter bi nenazadnje okrepile zaupanje v pristojne 
javne organe na nacionalni ravni. 

Evropska komisija je predlagala ključne določbe zlasti zato, da bi prek tega posodobljenega 
zakonodajnega okvira prenesla sklepe raziskave farmacevtskega sektorja iz leta 2009 v zvezi 
z nepotrebnimi zamudami pri dajanju generičnih zdravil na trge Unije. Take določbe, zlasti pa 
to, da se ne ponovno ocenjujejo elementi, na katerih temelji dovoljenje za promet, ter 
nevplivanje pravic intelektualne lastnine se ohranijo, upoštevajo pa se tudi novosti na 
farmacevtskem trgu, kot je vedno več biosimilarnih zdravil, ki so zdaj v postopku izdaje 
dovoljenja. Čeprav so krajši roki za generična zdravila povsem upravičeni in bi koristili 
sistemom javnega zdravstvenega zavarovanja in bolnikom, morajo vseeno upoštevati in 
omogočati pripombe ter posebne ukrepe nacionalnih pristojnih organov, ko določajo cene 
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generičnih zdravil in povračila stroškov zanje.

Poročevalka v skladu s predlaganim podaljšanjem rokov za generična zdravila tudi meni, da 
bi bilo treba predlog Komisije spremeniti, s čimer bi zagotovili praktično in učinkovito 
izvajanje predvidenih določb, nacionalnim pristojnim organom pa potrebno raven 
prilagodljivosti in samostojnosti za uskladitev z zahtevami te direktive. V zvezi s tem bi moral 
postopek za uporabo pravnih sredstev v primeru neskladnosti z roki, povezanimi z vključitvijo 
zdravil v sisteme zdravstvenega zavarovanja, ostati upravni postopek in bi ga bilo treba v 
primeru neupravičenih zamud naznaniti zadevnemu upravnemu ali sodnemu organu v skladu 
z nacionalnim pravom.  

Sorazmernost je tudi bistvena za zagotovitev izvedljivega in razumnega izvajanja ukrepov, 
predvidenih v tej direktivi. Poročevalka meni, da določbe iz člena 16 o obveščanju o osnutkih 
nacionalnih ukrepov ne izpolnjujejo tega načela in presegajo cilje, ki jih je določila Komisija. 
Poleg tega bi morale biti z določbami o prenosu iz člena 18(2) že zagotovljene zadostne 
informacije za spremljanje dobrega zakonodajnega izvajanja te direktive.

Priznavanje in zakonodajna sled

Poročevalka bi se rada zahvalila Evropski komisiji in ciprskemu predsedstvu Sveta Evropske 
unije za njuno polno in plodno sodelovanje pri sestavljanju osnutka tega poročila.

Poročevalka bi se za dragocen prispevek rada zahvalila tudi naslednjim neinstitucionalnim 
zainteresiranim stranem, ki so sporočile svoja stališča in mnenja o predlagani direktivi: 
Evropskemu forumu pacientov, Evropski organizaciji za redke bolezni, Evropski zvezi 
združenj farmacevtske industrije, Evropski konfederaciji farmacevtskih podjetnikov 
Evropskemu združenju za generična zdravila, GlaxoSmithKline, Celgene, Evropski platformi 
socialnih zavarovalnic, Predstavništvu francoskih inštitucij za socialno zavarovanje pri EU, 
Zvezi za  stroškovno učinkovitost v zdravstvenem varstvu, Prescrire in Mednarodni akciji za 
zdravje – Evropa.


