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Pozměňovací návrh 25
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 114 
a 168 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se nevztahuje na volný pohyb jakéhokoli zboží, nýbrž na volný 
pohyb léčivých přípravků a na tvorbu jejich cen, přičemž tvorba cen spadá v oblasti veřejného 
zdraví do kompetence členských států. Proto by se měl k právnímu základu přidat článek 168 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 26
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby byl zajištěn přístup pacientů 
k léčivým přípravků v celé Unii a účinný  
volný pohyb zboží, je nutné, aby členské 
státy přiměřeně využívaly vnější cenové 
měřítko, a to odvoláním na členské státy 
se srovnatelnou výší příjmů. Ukázalo se, 
že bezvýhradné využívání vnějšího 
cenového měřítka vede na základě 
rostoucího nedostatku léčivých přípravků 
v členských státech s nízkými cenami 
k jejich omezené dostupnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Členským státům by mělo být doporučováno, aby k využívání vnějšího cenového měřítka 
přistupovaly rozumně, a to tak, že by do svého referenčního systému zahrnuly členské státy 
se srovnatelnou kupní sílou. Jinak nebudou výrobci chtít uvádět své výrobky na trh 
v členských státech s nižšími cenami, aby se vyhnuly tlaku na snižování jejich cen v EU jako 
celku.

Pozměňovací návrh 27
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rozdíly ve vnitrostátních opatřeních 
mohou brzdit nebo narušovat obchod 
s léčivými přípravky uvnitř Unie 
a narušovat hospodářskou soutěž, a tím 
přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu 
léčivých přípravků.

(5) Rozdíly ve vnitrostátních opatřeních 
mohou brzdit nebo narušovat obchod 
s léčivými přípravky uvnitř Unie, a tím 
přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu 
léčivých přípravků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby vnitrostátní opatření snížila účinky 
těchto rozdílů na vnitřní trh, měla by 
splňovat minimální procesní požadavky 
umožňující všem zúčastněným stranám 
ověřit, že tato opatření nevytvářejí
množstevní omezení dovozu nebo vývozu 
ani opatření s rovnocenným účinkem. Tyto 
požadavky by se však neměly dotýkat 
politik těch členských států, které při 
tvorbě cen léčivých přípravků spoléhají 
především na svobodnou hospodářskou 

(6) Aby vnitrostátní opatření snížila účinky 
těchto rozdílů na vnitřní trh, měla by 
splňovat minimální procesní požadavky 
umožňující všem zúčastněným stranám 
ověřit, že tato opatření nepředstavují
množstevní omezení dovozu nebo vývozu 
ani opatření s rovnocenným účinkem. Tyto 
požadavky by měly s ohledem na výrobce 
farmaceutických přípravků zajistit rovněž 
větší předvídatelnost, transparentnost, 
spravedlnost a právní jistotu, přispět 
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soutěž. Rovněž by se neměly dotýkat 
vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen 
a zavádění systémů sociálního 
zabezpečení, pokud to není nutné 
k zajištění průhlednosti ve smyslu této
směrnice a k zajištění fungování vnitřního 
trhu.

k podpoře výzkumu a vývoje a uvádění 
léčivých přípravků na trh ve prospěch 
pacientů a obecně zvýšit přístup pacientů 
ke všem léčivým přípravkům. Tyto 
požadavky by se však neměly dotýkat 
politik těch členských států, které při 
tvorbě cen léčivých přípravků spoléhají 
především na svobodnou hospodářskou 
soutěž. Rovněž by se neměly dotýkat 
vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen 
a zavádění systémů sociálního 
zabezpečení, pokud to není nutné 
k zajištění transparentnosti ve smyslu této 
směrnice a k zajištění fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k různorodosti vnitrostátních 
opatření pro řízení spotřeby léčivých 
přípravků, regulaci jejich cen či určování 
podmínek jejich veřejného financování je 
nezbytné směrnici 89/105/EHS vyjasnit. 
Tato směrnice by se měla zejména
vztahovat na všechny druhy opatření 
vypracovaných členskými státy, která by 
mohla mít dopad na vnitřní trh. Od doby 
přijetí směrnice 89/105/EHS se postupy 
tvorby cen a úhrad dále vyvíjely a jejich 
složitost narostla. Ačkoli některé členské 
státy vykládaly oblast působnosti směrnice 
89/105/EHS restriktivně, Soudní dvůr 
rozhodl, že zmíněné postupy tvorby cen 
a úhrad spadají do oblasti působnosti 
směrnice 89/105/EHS, a to vzhledem 
k cílům uvedené směrnice a potřebě zajistit 
její efektivnost. Tato směrnice by tudíž 
měla odrážet vývoj vnitrostátních politik 

(8) Vzhledem k různorodosti vnitrostátních 
opatření pro řízení spotřeby léčivých 
přípravků, regulaci jejich cen či určování 
podmínek jejich veřejného financování je 
nezbytné směrnici 89/105/EHS vyjasnit. 
Tato směrnice by se měla zejména 
vztahovat na všechny druhy opatření 
vypracovaných členskými státy, která by 
mohla mít dopad na vnitřní trh. Od doby 
přijetí směrnice 89/105/EHS se postupy 
tvorby cen a úhrad dále vyvíjely a jejich 
složitost narostla. Ačkoli některé členské 
státy vykládaly oblast působnosti směrnice 
89/105/EHS restriktivně, Soudní dvůr 
rozhodl, že zmíněné postupy tvorby cen 
a úhrad spadají do oblasti působnosti 
směrnice 89/105/EHS, a to vzhledem 
k cílům uvedené směrnice a potřebě zajistit 
její efektivnost. Tato směrnice by tudíž 
měla odrážet vývoj vnitrostátních politik 
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tvorby cen a úhrad. Jelikož v oblasti 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání existují zvláštní 
pravidla a postupy, měla by být z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučena 
vnitrostátní opatření, která se týkají 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání.

tvorby cen a úhrad. Jelikož v oblasti 
veřejných zakázek existují zvláštní 
pravidla a postupy, měla by být z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučena 
vnitrostátní opatření, která se týkají 
veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k různorodosti vnitrostátních 
opatření pro řízení spotřeby léčivých 
přípravků, regulaci jejich cen či určování 
podmínek jejich veřejného financování je 
nezbytné směrnici 89/105/EHS vyjasnit. 
Tato směrnice by se měla zejména 
vztahovat na všechny druhy opatření 
vypracovaných členskými státy, která by 
mohla mít dopad na vnitřní trh. Od doby 
přijetí směrnice 89/105/EHS se postupy 
tvorby cen a úhrad dále vyvíjely a jejich 
složitost narostla. Ačkoli některé členské 
státy vykládaly oblast působnosti směrnice 
89/105/EHS restriktivně, Soudní dvůr 
rozhodl, že zmíněné postupy tvorby cen 
a úhrad spadají do oblasti působnosti 
směrnice 89/105/EHS, a to vzhledem 
k cílům uvedené směrnice a potřebě zajistit 
její efektivnost. Tato směrnice by tudíž 
měla odrážet vývoj vnitrostátních politik 
tvorby cen a úhrad. Jelikož v oblasti 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání existují zvláštní 
pravidla a postupy, měla by být z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučena 
vnitrostátní opatření, která se týkají 
veřejných zakázek a dobrovolných 

(8) Vzhledem k různorodosti vnitrostátních 
opatření pro řízení spotřeby léčivých 
přípravků, regulaci jejich cen či určování 
podmínek jejich veřejného financování je 
nezbytné směrnici 89/105/EHS vyjasnit. 
Tato směrnice by se měla zejména 
vztahovat na všechny druhy opatření 
vypracovaných členskými státy, která by 
mohla mít dopad na vnitřní trh. Od doby 
přijetí směrnice 89/105/EHS se postupy 
tvorby cen a úhrad dále vyvíjely a jejich 
složitost narostla. Ačkoli některé členské 
státy vykládaly oblast působnosti směrnice 
89/105/EHS restriktivně, Soudní dvůr 
rozhodl, že zmíněné postupy tvorby cen 
a úhrad spadají do oblasti působnosti 
směrnice 89/105/EHS, a to vzhledem 
k cílům uvedené směrnice a potřebě zajistit 
její efektivnost. Tato směrnice by tudíž 
měla odrážet vývoj vnitrostátních politik 
tvorby cen a úhrad. Kromě opatření 
v rámci přímé a nepřímé tvorby cen 
v souladu s objektivními kritérii 
v závislosti na vyhodnocení situace je 
navíc nutné zajistit transparentnost cen, 
která je jediným prostředkem k tomu, aby 
se zabránilo narušování hospodářské 
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smluvních ujednání. soutěže. Deformaci pohledu na ceny 
vytvořené v rámci různých rozhodovacích 
postupů při tvorbě cen v členských státech 
a na úhrady mezi výrobcem a pojišťovnou 
lze zabránit na základě větší 
transparentnosti tvorby cen. Větší 
transparentnost cen vede k větší 
rentabilitě a nákladové efektivnosti, což je 
cílem této směrnice. To vede k dalším 
úsporám nákladů v rámci systémů 
zdravotnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Kromě konvenčních opatření 
stanovených zákonem, nařízením nebo 
správním opatřením s cílem upravit 
podmínky veřejného financování léčivých 
přípravků uzavírají veřejné orgány stále 
častěji dohody, jejichž cílem je poskytnout 
pacientům přístup ke zcela novým 
léčebným možnostem, a to začleněním 
daného léčivého přípravku do oblasti 
působnosti systému veřejného pojištění, 
kdy jsou zároveň sledovány prvky 
dohodnuté s držitelem rozhodnutí 
o registraci předem. Cílem tohoto 
sledování je vyřešit otázku nejistých 
důkazů vztahujících se k účinnosti 
a vhodnému použití určitého léčivého 
přípravku v čase. Míra úhrady léčivého 
přípravku, na nějž se vztahuje taková 
dohoda, závisí na výsledcích sledování 
a není známa předem. Podmínky těchto 
dohod se řídí smlouvami uzavřenými mezi 
veřejným orgánem a držitelem rozhodnutí 
o registraci. Pokud se veřejné orgány 
rozhodnou pod podmínkou uzavření této 
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dohody začlenit určitý léčivý přípravek 
do oblasti působnosti systémů veřejného 
zdravotnictví, neměly by se tyto dohody 
považovat za dohody uzavřené na žádost 
držitele rozhodnutí o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Nejsou-li standardní systémy úhrad považovány na vhodné, zejména existuje-li vyšší míra 
nejistoty, pokud jde o účinek léčivého přípravku na pacienty a společnost, může se orgán 
pověřený úhradou léčivých přípravků dohodnout s výrobcem na konkrétních podmínkách 
upravených ve smlouvách, aby byl pacientům zajištěn přístup ke zcela novým léčebným 
možnostem. Pokud nejsou tyto dohody, které vybočují ze standardní správní praxe, žadateli 
vnuceny, fungují mimo oblast působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 32
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
a podobnosti biologicky podobných 
přípravků s referenčním přípravkem 
se zjišťují v rámci registračních postupů. 
V rámci postupů tvorby cen a úhrad by 
tudíž členské státy neměly znovu 
posuzovat prvky, o něž se rozhodnutí 
o registraci opírá, včetně jakosti, 
bezpečnosti, účinnosti, bioekvivalence 
nebo biologické podobnosti daného 
léčivého přípravku. Rozhodnutí 
o registraci léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění je v souladu s nařízením (ES) 
č. 141/2000 také založeno na vyhodnocení 
určitých kritérií, včetně významného 
přínosu daného přípravků oproti 
jakémukoli stávajícímu dostupnému 
alternativnímu přípravků v Unii, která by 
se v rámci tvorby cen a úhrad neměla 
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znovu přehodnocovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

bezpečnosti, účinnosti, bioekvivalence 
nebo biologické podobnosti daného 
léčivého přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem a podobnosti 
biologicky podobných přípravků se zjišťují 
v rámci registračních postupů a lze je 
v rámci postupů tvorby cen a úhrad znovu 
přehodnotit.

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním přínosem přepracování dané směrnice je zavedení specifických ustanovení 
pro generické léčivé přípravky. Aby se však vztahovala na všechny generické léčivé přípravky, 
včetně biologické léčby, je nutné vedle bioekvivalence zavést i pojem biologické podobnosti.

Pozměňovací návrh 36
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 



AM\915272CS.doc 11/55 PE497.814v01-00

CS

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 
platný důvod pro zamítnutí, pozastavení 
nebo zrušení registrace. Obdobně by 
žádosti, postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků nebo 
určení jejich úhrady systémy zdravotního 
pojištění měly být považovány za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví. 
Vnitrostátní orgány odpovědné za uvedené 

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

postupy by při šetření žádosti o registraci 
generického nebo biologicky podobného 
léčivého přípravku neměly požadovat 
informace týkající se stavu patentové 
ochrany referenčního léčivého přípravku 
a rovněž by neměly zkoumat platnost 
údajného porušení práv duševního 
vlastnictví, jestliže bude daný generický 
nebo biologicky podobný léčivý přípravek 
vyráběn nebo uváděn na trh poté, co 
vydaly své rozhodnutí. V důsledku toho by 
práva duševního vlastnictví neměla ani 
zasahovat do postupů tvorby cen a úhrad 
v členských státech, ani tyto postupy 
zpožďovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vyráběn nebo uváděn na trh poté, co 
vydaly své rozhodnutí. V důsledku toho by 
práva duševního vlastnictví neměla ani 
zasahovat do postupů tvorby cen a úhrad 
v členských státech, ani tyto postupy 
zpožďovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nepoužije na: Tato směrnice platí pro opatření, jež mají 
stanovit, které léčivé přípravky mohou být 
zahrnuty do smluvních dohod nebo 
do postupů zadávání veřejných zakázek
Tato směrnice se nepoužije na:

Or. en

Odůvodnění

Pokud se standardní mechanizmy úhrady nepovažují za vhodné, zejména pokud existuje vyšší 
míra nejistoty, co se týče účinků léku na pacienty a společnost, může se orgán rozhodující 
o úhradě s výrobcem dohodnout za účelem zajištění přístupu pacientů ke zcela novým léčivům 
na specifických podmínkách upravených ve smlouvách. Pokud nejsou žadateli vnucovány, 
fungují tyto smlouvy, které se odchylují od standardního administrativního postupu, mimo 
působnost této směrnice.

Pozměňovací návrh 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dobrovolná smluvní ujednání uzavřená 
mezi veřejnými orgány a držitelem 

vypouští se
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rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku, jejichž cílem je umožnit 
efektivní poskytování daného léčivého 
přípravku pacientům za zvláštních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) dohody uzavřené s veřejnými orgány 
na písemnou žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jejichž cílem je zahrnout 
léčivý přípravek do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění, 
kdy jsou zároveň sledovány prvky, které 
byly s držitelem rozhodnutí o registraci 
dohodnuty předem za účelem vyřešit 
otázku nejistých důkazů vztahujících se 
k účinnosti a vhodnému použití určitého 
léčivého přípravku v čase;

Or. en

Odůvodnění

Pokud se standardní mechanizmy úhrady nepovažují za vhodné, zejména pokud existuje vyšší 
míra nejistoty, co se týče účinků léku na pacienty a společnost, může se orgán rozhodující 
o úhradě s výrobcem dohodnout za účelem zajištění přístupu pacientů ke zcela novým léčivům 
na specifických podmínkách upravených ve smlouvách. Pokud nejsou žadateli vnucovány, 
fungují tyto smlouvy, které se odchylují od standardního administrativního postupu, mimo 
působnost této směrnice.

Pozměňovací návrh 42
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud se standardní mechanizmy úhrady nepovažují za vhodné, zejména pokud existuje vyšší 
míra nejistoty, co se týče účinků léku na pacienty a společnost, může se orgán rozhodující 
o úhradě s výrobcem dohodnout za účelem zajištění přístupu pacientů ke zcela novým léčivům 
na specifických podmínkách upravených ve smlouvách. Pokud nejsou žadateli vnucovány, 
fungují tyto smlouvy, které se odchylují od standardního administrativního postupu, mimo 
působnost této směrnice.

Pozměňovací návrh 43
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „biologicky podobným léčivým 
přípravkem“ podobný biologický léčivý 
přípravek, který byl schválen v souladu 
s čl. 10 odst. 4 směrnice 2001/83/ES;

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním přínosem přepracování dané směrnice je zavedení specifických ustanovení 
pro generické léčivé přípravky. Aby se však vztahovala na všechny generické lékařské 
přípravky, včetně biologické léčby, je nutné vedle bioekvivalence zavést i pojem biologické 
podobnosti.

Pozměňovací návrh 45
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby měl držitel 
rozhodnutí o registraci možnost podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se ujasnění znění daného ustanovení a vypuštění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, činí 
lhůta 90 dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, činí 
lhůta 90 dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci v souladu s požadavky 

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

stanovenými v dotčeném členském státě. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 30 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, jež Komise 
sleduje, totiž rychlé dostupnosti nových léčebných možností, které mají „normální“ registraci.

Pozměňovací návrh 50
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Není-li rozhodnutí přijato v příslušné 
lhůtě stanovené v odstavcích 3 a 5, je 
žadatel oprávněn uvést přípravek na trh
za navrženou cenu.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení jde nad rámec stanoveného cíle, kterým je zajistit rychlou dostupnost nových 
léčebných možností, přičemž není ani přiměřené ani v souladu se zásadou subsidiarity. 
Opatření tohoto druhu by navíc mohlo narušit již tak křehkou rozpočtovou rovnováhu 
v systémech veřejného zdravotního pojištění.

Pozměňovací návrh 52
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Rozhodnou-li příslušné orgány, 
že nepovolí uvedení daného léčivého 
přípravku na trh za cenu navrhovanou 
žadatelem, musí rozhodnutí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních a 
ověřitelných kritérií, včetně jakéhokoli 
hodnocení, odborného posudku nebo 
doporučení, o něž se rozhodnutí opírá. 
Žadatel musí být informován o všech 
dostupných opravných prostředcích včetně 
soudních opravných prostředků a o lhůtách 
pro jejich uplatnění.

7. Rozhodnou-li příslušné orgány, 
že nepovolí uvedení daného léčivého 
přípravku na trh za cenu navrhovanou 
žadatelem, musí rozhodnutí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Žadatel musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr
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Odůvodnění

Požadavek na vypracování odborného posudku na podporu jakéhokoli rozhodnutí orgánů, 
které je v rozporu s komerčními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 53
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tvorba cen léčivých přípravků je v kompetenci členských států, nemusejí 
Komisi a priori informovat o svých kritériích hodnocení ceny léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 54
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek na vypracování odborného posudku na podporu jakéhokoli rozhodnutí orgánů, 
které je v rozporu s komerčními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 55
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby měl držitel 
rozhodnutí o registraci možnost podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se ujasnění znění daného ustanovení a vypuštění slova„kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 56
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů 

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 90 dnů 
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od obdržení žádosti. od obdržení žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, jež Komise 
sleduje, totiž rychlé dostupnosti nových léčebných možností, které mají „normální“ registraci.

Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, jež Komise 
sleduje, totiž rychlé dostupnosti nových léčebných možností, které mají „normální“ registraci.

Pozměňovací návrh 58
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Není-li rozhodnutí přijato v příslušné 
lhůtě stanovené v odstavcích 3 a 4, je 
žadatel oprávněn uplatnit požadované 
zvýšení ceny.

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení jde nad rámec stanoveného cíle, kterým je zajistit rychlou dostupnost nových 
léčebných možností, přičemž není ani přiměřené ani v souladu se zásadou subsidiarity. 
Opatření tohoto druhu by navíc mohlo narušit již tak křehkou rozpočtovou rovnováhu 
v systémech veřejného zdravotního pojištění.

Pozměňovací návrh 59
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodnou-li příslušné orgány, že zcela 
nebo zčásti nepovolí požadované cenové
zvýšení, musí jejich rozhodnutí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií a žadatel musí být
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

6. Rozhodnou-li příslušné orgány, že zcela 
nebo zčásti nepovolí požadované cenové 
zvýšení, musí být žadatel informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek na poskytnutí podrobného odůvodnění na podporu jakéhokoli rozhodnutí orgánů 
o přehodnocení ceny léčivého přípravku, které je v rozporu s komerčními zájmy výrobců, je 
nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo 

1. V případě dočasného zmrazení cen nebo 
snížení cen uvaleného příslušnými orgány 
členského státu na všechny léčivé 
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na určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen.

přípravky nebo na určité kategorie léčivých 
přípravků zveřejní daný členský stát 
odůvodnění svého rozhodnutí na základě 
objektivních a ověřitelných kritérií, včetně 
případného zdůvodnění kategorií 
přípravků, pro které platí dané zmrazení 
nebo snížení cen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo 
na určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen.

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo 
na určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek týkající se poskytnutí podrobného odůvodnění jakéhokoli rozhodnutí orgánů, 
pokud jde o přehodnocení cen, je nadměrný a je v rozporu s obchodními zájmy výrobců.

Pozměňovací návrh 62
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
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požádat ze zvláštních důvodů o výjimku 
ze zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl kdykoli podat žádosti
o výjimku. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

požádat ze zvláštních důvodů o výjimku 
ze zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby měl držitel rozhodnutí 
o registraci možnost podat žádost
o výjimku. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění tohoto ustanovení a o odstranění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 63
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek týkající se poskytnutí podrobného odůvodnění jakéhokoli rozhodnutí orgánů, 
pokud jde o přehodnocení cen, je nadměrný a je v rozporu s obchodními zájmy výrobců.
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Pozměňovací návrh 64
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou jednoznačně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, 
který sleduje Komise, totiž urychleného zajištění dostupnosti nových léčebných možností, 
které mají „normální“ registraci.

Pozměňovací návrh 65
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby měly výdejny 
léků informace o současných cenách 
léčivého přípravku, aby se zabránilo 
případným deformačním účinkům na trh 
způsobeným nedostatečnou 
transparentností cen na trhu.

Or. de

Odůvodnění

Mezi výrobci farmaceutických přípravků a zdravotními pojišťovnami dochází k nárůstu počtu 
dobrovolných smluv, jako jsou smlouvy na poskytnutí slev. V důsledku toho nemají lékaři 
a lékárníci jasno, pokud jde o současné ceny léčivého přípravku, a pacientům tak nejsou 
předepisovány nejlevnější a proto nejhospodárnější léky.
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Pozměňovací návrh 66
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku 
do působnosti systému veřejného 
zdravotního pojištění. Jestliže systém 
veřejného zdravotního pojištění obsahuje 
několik programů či kategorií úhrad, je 
držitel rozhodnutí o registraci oprávněn 
požádat o začlenění svého přípravku 
do programu nebo kategorie dle svého 
výběru. Příslušné orgány vystaví žadateli 
oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby měl držitel 
rozhodnutí o registraci možnost podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku 
do působnosti systému veřejného 
zdravotního pojištění. Jestliže systém 
veřejného zdravotního pojištění obsahuje 
několik programů či kategorií úhrad, je 
držitel rozhodnutí o registraci oprávněn 
požádat o začlenění svého přípravku do 
programu nebo kategorie dle svého výběru. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění tohoto ustanovení a o odstranění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, činí 
lhůta 90 dnů. Pokud jde o generické léčivé
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, činí 
lhůta 90 dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou jednoznačně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, 
který sleduje Komise, totiž urychleného zajištění dostupnosti nových léčebných možností, 
které mají „normální“ registraci.

Pozměňovací návrh 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 

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

zdravotnických technologií, činí lhůta 
90 dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 
90 dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže byl 
do systému veřejného zdravotního pojištění 
již začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 
120 dnů. Avšak pokud jde o léčivé 
přípravky, pro které členské státy používají 
jako součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 60 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 
120 dnů. Avšak pokud jde o léčivé 
přípravky, pro které členské státy používají 
jako součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 

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

lhůta 60 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ohledně toho, zda je nějaký léčivý přípravek nutné zahrnout 
do oblasti působnosti systému veřejného zdravotního pojištění či nikoli, je v kompetenci 
členských států, nemusejí Komisi a priori informovat o svých kritériích hodnocení.

Pozměňovací návrh 75
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi kritéria, ke kterým 
musí přihlížet příslušné orgány při 
rozhodování o začlenění nebo nezačlenění 

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

léčivých přípravků do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění. 
Zveřejní se také totožnost a prohlášení 
o zájmech příslušných odborníků 
účastnících se rozhodovacího procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

Ta část návrhu, podle níž by se za nedodržení lhůty při rozhodování ze strany rozhodujícího 
orgánu udělovaly pokuty a vyplácela se náhrada škody, je nepřípustná. To se týká také 
případných dočasných opatření. Léčivý přípravek nelze do systému podpory začlenit 
na základě dočasného opatření. Není jasné, na čem by se zakládal výpočet výše pokuty 
a náhrady škody. Proto nelze podporovat představu „superorgánu“, který by byl vytvořen 
nebo jmenován za účelem prosazování náhrady škody.

Pozměňovací návrh 77
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) přijímat co nejrychleji a 
prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
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poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předat v souladu s právními předpisy 
členských států všechny případy 
nedodržení lhůt uvedených v článku 7 
příslušnému orgánu, pokud by příslušný 
orgán nebyl schopen doložit, že toto 
nedodržení nelze přičítat jemu 
samotnému.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Phil Prendergast

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 

vypouští se
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o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Phil Prendergast

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Phil Prendergast

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření přijaté 
nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které mu 
byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 

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

který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého
přípravku z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění nebo 
o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčeného přípravku musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Taková rozhodnutí 
musí obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

1. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého 
přípravku z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění nebo 
o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčeného přípravku musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Žadatel musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek týkající se vypracování odborných posudků na podporu jakéhokoli rozhodnutí 
orgánů, je nadměrný a je v rozporu s obchodními zájmy výrobců.

Pozměňovací návrh 85
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek týkající se poskytnutí podrobného odůvodnění jakéhokoli rozhodnutí orgánů, 
pokud jde o vyloučení léčivého přípravku z oblasti působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění, je nadměrný a je v rozporu s obchodními zájmy výrobců.

Pozměňovací návrh 86
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské léčivé přípravky, pro něž platí 
takové zatřídění do skupin nebo 
klasifikace, členské státy zveřejní a sdělí 
Komisi metodiku používanou pro určení 
rozsahu nebo podmínek začlenění daných 
léčivých přípravků do systému veřejného 
zdravotního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Požadavek týkající se vypracování odborných posudků na podporu jakéhokoli rozhodnutí 
orgánů, je nadměrný a je v rozporu s obchodními zájmy výrobců.

Pozměňovací návrh 90
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jehož zájmy či právní 
postavení jsou opatřeními uvedenými 
v odstavci 1 dotčeny, příslušné orgány 
upřesní objektivní údaje a kritéria, 
na jejichž základě byla daná opatření 
pro jeho léčivý přípravek přijata. 
V takovém případě příslušné orgány 
rovněž informují držitele rozhodnutí 
o registraci o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jehož zájmy či právní 
postavení jsou opatřeními uvedenými 
v odstavci 1 dotčeny, příslušné orgány 
informují držitele rozhodnutí o registraci 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr
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Odůvodnění

Požadavek týkající se poskytnutí podrobného odůvodnění jakéhokoli rozhodnutí orgánů, 
pokud jde o jejich politiku v oblasti léčivých přípravků na předpis, je nadměrný a je v rozporu 
s obchodními zájmy výrobců.

Pozměňovací návrh 92
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalenci nebo biologické 
podobnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalenci nebo biologické 
podobnosti

Or. en

Odůvodnění

Zásada, že se prvky, na nichž je založeno rozhodnutí o registraci, znovu neposuzují, by 
se měla vztahovat také na biologicky podobné léčivé přípravky schválené podle článku 10.4 
směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 94
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalenci nebo biologické 
podobnosti

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním přínosem tohoto přepracování směrnice je zavedení specifických opatření 
pro generické léčivé přípravky. Aby se však vztahovala na všechny generické léčivé přípravky, 
včetně biologické léčby, je nezbytné vedle bioekvivalence zavést pojem biologické podobnosti.

Pozměňovací návrh 95
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Zásada, že se prvky, které jsou základem 
registrace, znovu neposuzují

Or. en

Odůvodnění

Název by měl zůstat obecný a neměl by vyjmenovávat všechno, co se nemá znovu posuzovat

Pozměňovací návrh 96
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalenci nebo biologické 
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podobnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zásada, že se prvky, na nichž je založeno rozhodnutí o registraci, znovu neposuzují, by 
se měla vztahovat také na biologicky podobné léčivé přípravky schválené podle článku 10.4 
směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 98
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

Je zapotřebí, aby orgány mohly terapeutickou hodnotu léčivého přípravku znovu posoudit. 
Relativní hodnota léčivého přípravku se může ve skutečnosti v závislosti na uvedení nových 
konkurenčních molekul na trh nebo na objevení jeho nové léčivé vlastnosti podstatně lišit. 
Agentury provádějící registraci léčiv navíc nemají mandát k provádění těchto srovnávacích 
hodnocení. A konečně bioekvivalenci není nutné znovu posuzovat.

Pozměňovací návrh 99
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, případně bioekvivalence nebo 
biologické podobnosti daného léčivého 
přípravku nebo kritérií pro označení 
léčivého přípravku pro vzácná 
onemocnění.
Tato směrnice však nebrání členským 
státům používat údaje získané během 
procesu registrace k hodnocení 
zdravotnických technologií nebo pro účely 
farmakoekonomického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Jde o upravený pozměňovací návrh č. 19, tak aby zahrnoval biologickou podobnost, kterou 
stanovuje agentura EMA ve fázi provádění registrace.

Pozměňovací návrh 100
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
kritéria, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, 
poskytne zainteresovaným stranám 
příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě 
k návrhu opatření. Příslušné orgány 
zveřejní pravidla použitelná pro 

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

Příslušné orgány zveřejní pravidla 
použitelná pro konzultace. Výsledky 
konzultací budou zveřejněny, s výjimkou 
důvěrných informací podle právních 
předpisů Unie a vnitrostátních právních 
předpisů o obchodním tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
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v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci 
na připomínky Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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



AM\915272CS.doc 49/55 PE497.814v01-00

CS

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

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení tohoto článku jdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení vytčeného cíle, 
a porušují zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.

(1) Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
návrh předpokládaného opatření Komisi 
spolu s odůvodněním, o něž se dané 
opatření opírá.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 106
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.

1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, měly 
by Komisi sdělit návrh předpokládaného 
opatření spolu s odůvodněním, o něž 
se dané opatření opírá.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 108
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí
znění základních právních či správních 

2. Členské státy by měly dle potřeby 
zároveň sdělit znění základních právních či 
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ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.

správních ustanovení, která jsou zásadně 
a přímo dotčena, pokud je znalost takových 
textů nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 110
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy sdělí znovu návrh opatření 
uvedeného v odstavci 1, pokud provedou 
změny návrhu, jejichž důsledkem je 
významné pozměnění oblasti působnosti 
nebo podstaty návrhu nebo zkrácení 
harmonogramu původně předpokládaného 
pro provádění návrhu.

3. Členské státy by měly znovu sdělit návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž důsledkem 
je významné pozměnění oblasti působnosti 
nebo podstaty návrhu nebo zkrácení 
harmonogramu původně předpokládaného 
pro provádění návrhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může své připomínky členskému 
státu, který sdělil návrh opatření, zaslat 
do tří měsíců.

Komise zašle členskému státu své 
připomínky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může své připomínky členskému 
státu, který sdělil návrh opatření, zaslat 
do tří měsíců.

Komise může členskému státu, který sdělil 
návrh opatření, zaslat do tří měsíců své 
připomínky, které členský stát zveřejní 
formou internetové databáze.

Or. hu

Pozměňovací návrh 113
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.

Dotčený členský stát by měl připomínky 
Komise v co možná největší míře 
zohlednit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, neprodleně 
sdělí jeho konečné znění Komisi. Pokud 
Komise vznesla připomínky podle 
odstavce 4, musí být k uvedenému sdělení 
připojena zpráva o opatřeních přijatých 
v reakci na připomínky Komise.

5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, neprodleně 
sdělí jeho konečné znění Komisi. Pokud 
Komise vznesla připomínky podle 
odstavce 4, musí být k uvedenému sdělení 
připojena zpráva o opatřeních přijatých 
v reakci na připomínky Komise, která je 
zveřejní formou veřejně přístupné 
internetové databáze.

Or. hu

Pozměňovací návrh 115
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, neprodleně 
sdělí jeho konečné znění Komisi. Pokud 
Komise vznesla připomínky podle 
odstavce 4, musí být k uvedenému sdělení 
připojena zpráva o opatřeních přijatých 
v reakci na připomínky Komise.

5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, měl by
neprodleně sdělit jeho konečné znění 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 a
Komise vytvoří a vede veřejně přístupnou 
internetovou databázi, která obsahuje 
srovnávací informace o pořizovacích 
cenách všech léčivých přípravků 
zakoupených členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) seznam léčivých přípravků, jejichž 
ceny byly zaregistrovány v daném období, 
a ceny, za které lze tyto výrobky získat;

Or. hu

Odůvodnění

Je důležité zajistit transparentnost cen léčivých přípravků a možnost jejich porovnání mezi 
členskými státy. Cílem stávajícího programu EURIPID, který financuje Komise spolu 
s členskými státy, je umožnit srovnání cen léčivých přípravků mezi členskými státy. Za účelem 
zajištění transparentnosti cen by se mělo v tomto programu pokračovat. Pokud jde 
o sdělování cen Komisi, je proto zapotřebí, aby se v nové směrnici objevilo ustanovení 
z platné „směrnice o transparentnosti“ (89/105/EHS). To vysvětluje návrh na vložení daného 
ustanovení do prvního odstavce. 

Pozměňovací návrh 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) seznam léčivých přípravků, u nichž 
bylo v daném období povoleno zvýšit cenu, 
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a nové ceny, za které lze tyto výrobky 
získat;

Or. hu

Odůvodnění

Je důležité zajistit transparentnost cen léčivých přípravků a možnost jejich porovnání mezi 
členskými státy. Cílem stávajícího programu EURIPID, který financuje Komise spolu 
s členskými státy, je umožnit srovnání cen léčivých přípravků mezi členskými státy. Za účelem 
zajištění transparentnosti cen by se mělo v tomto programu pokračovat. Pokud jde 
o sdělování cen Komisi, je proto zapotřebí, aby se v nové směrnici objevilo ustanovení 
z platné „směrnice o transparentnosti“ (89/105/EHS). To vysvětluje návrh na vložení daného 
ustanovení do prvního odstavce. 


