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Poprawka 25
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i art. 168,

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek nie odnosi się do swobodnego przepływu jakiegokolwiek towaru, lecz produktów 
leczniczych, i do ustalania ich cen, co leży w zakresie kompetencji państw członkowskich w 
dziedzinie zdrowia publicznego.  Dlatego należy dodać art 168 TFUE do podstawy prawnej.

Poprawka 26
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Zapewnienie pacjentom dostępu do 
produktów leczniczych w całej Unii oraz 
faktycznej swobody przepływu towarów 
wymaga, by państwa członkowskie 
racjonalnie wykorzystywały metodę
referencyjnego ustalania cen poprzez 
odniesienie do cen stosowanych w innych 
państwach, a dokładniej do członkowskich 
o porównywalnym poziomie dochodów. 
Udowodniono, że bezwarunkowe 
stosowanie ustalania cen w odniesieniu do 
cen zewnętrznych zmniejsza dostępność 
produktów leczniczych, gdyż może 
powodować ich brak w państwach 
członkowskich stosujących niskie ceny.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać państwa członkowskie do przyjęcia racjonalnego podejścia do wykorzystania 
ustalania cen w odniesieniu do cen stosowanych w innych państwach poprzez włączenie do 
ich systemu referencyjnego państw członkowskich o porównywalnej sile nabywczej. W 
przeciwnym razie producenci będą niechętnie wprowadzali swoje produkty na rynki państw 
członkowskich, w których ceny są niższe, tylko po to, by uniknąć nacisków zmierzających do 
obniżenia cen w całej UE.

Poprawka 27
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Różnice między środkami krajowymi 
mogą utrudniać lub zakłócać 
wewnątrzunijny handel produktami 
leczniczymi oraz zakłócać konkurencję, 
wpływając tym samym bezpośrednio na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
produktów leczniczych.

(5) Różnice między środkami krajowymi 
mogą utrudniać lub zakłócać 
wewnątrzunijny handel produktami 
leczniczymi, wpływając tym samym 
bezpośrednio na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych.

Or. fr

Poprawka 28
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby ograniczyć wpływ wspomnianych 
różnic na rynek wewnętrzny, środki 
krajowe powinny być zgodne z 
minimalnymi wymogami proceduralnymi, 
które umożliwiają zainteresowanym 
stronom sprawdzenie, czy środki te nie 
stanowią ograniczeń ilościowych przywozu 
lub wywozu bądź środków o 

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

równoważnym skutku. Wymogi te mają też 
zapewniać producentom produktów 
farmaceutycznych większą 
przewidywalność, przejrzystość, 
sprawiedliwość i pewność prawa oraz 
pomagać we wspieraniu badań i rozwoju, 
a także tworzeniu i wprowadzaniu do 
obrotu innowacyjnych produktów 
leczniczych z korzyścią dla pacjentów oraz 
aby zapewnić pacjentom większy dostęp do 
wszystkich produktów leczniczych.
Wymogi te nie powinny jednak mieć 
wpływu na strategie tych państw 
członkowskich, które przy ustalaniu cen 
produktów leczniczych stosują głównie 
zasady wolnej konkurencji. Nie powinny 
mieć również wpływu na krajowe strategie 
dotyczące ustalania cen i określania 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
chyba że w zakresie koniecznym do 
osiągnięcia przejrzystości w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy oraz zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 29
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Z uwagi na zróżnicowanie środków 
krajowych w zakresie zarządzania 
konsumpcją leków, regulowania ich cen 
lub ustanawiania warunków ich 
finansowania publicznego konieczne jest 
doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG.
W szczególności niniejsza dyrektywa 
powinna obejmować wszystkie typy 
środków opracowanych przez państwa 
członkowskie i mogących wpływać na 
rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia 
dyrektywy 89/105/EWG procedury 

(8) Z uwagi na zróżnicowanie środków 
krajowych w zakresie zarządzania 
konsumpcją leków, regulowania ich cen 
lub ustanawiania warunków ich 
finansowania publicznego konieczne jest 
doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG.
W szczególności niniejsza dyrektywa 
powinna obejmować wszystkie typy 
środków opracowanych przez państwa 
członkowskie i mogących wpływać na 
rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia 
dyrektywy 89/105/EWG procedury 
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ustalania cen i refundacji ewoluowały i 
stały się bardziej skomplikowane. Niektóre 
państwa członkowskie stosowały 
wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 
89/105/EWG, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane 
procedury ustalania cen i refundacji 
wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG 
z uwagi na cele tej dyrektywy oraz 
potrzebę zapewnienia jej skuteczności.
Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce 
w zakresie ustalania cen i refundacji. Z 
uwagi na istnienie szczegółowych 
przepisów i procedur w dziedzinie 
zamówień publicznych i dobrowolnych 
umów, środki krajowe związane z 
zamówieniami publicznymi i 
dobrowolnymi umowami powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

ustalania cen i refundacji ewoluowały i 
stały się bardziej skomplikowane. Niektóre 
państwa członkowskie stosowały 
wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 
89/105/EWG, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane 
procedury ustalania cen i refundacji 
wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG 
z uwagi na cele tej dyrektywy oraz 
potrzebę zapewnienia jej skuteczności.
Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce 
w zakresie ustalania cen i refundacji. Z 
uwagi na istnienie szczegółowych 
przepisów i procedur w dziedzinie 
zamówień publicznych środki krajowe 
związane z zamówieniami publicznymi
powinny zostać wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 30
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Z uwagi na zróżnicowanie środków 
krajowych w zakresie zarządzania 
konsumpcją leków, regulowania ich cen 
lub ustanawiania warunków ich 
finansowania publicznego konieczne jest 
doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG. 
W szczególności niniejsza dyrektywa 
powinna obejmować wszystkie typy 
środków opracowanych przez państwa 
członkowskie i mogących wpływać na 
rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia 
dyrektywy 89/105/EWG procedury 
ustalania cen i refundacji ewoluowały i 
stały się bardziej skomplikowane. Niektóre 
państwa członkowskie stosowały 

(8) Z uwagi na zróżnicowanie środków 
krajowych w zakresie zarządzania 
konsumpcją leków, regulowania ich cen 
lub ustanawiania warunków ich 
finansowania publicznego konieczne jest 
doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG. 
W szczególności niniejsza dyrektywa 
powinna obejmować wszystkie typy 
środków opracowanych przez państwa 
członkowskie i mogących wpływać na 
rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia 
dyrektywy 89/105/EWG procedury 
ustalania cen i refundacji ewoluowały i 
stały się bardziej skomplikowane. Niektóre 
państwa członkowskie stosowały 
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wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 
89/105/EWG, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane 
procedury ustalania cen i refundacji 
wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG 
z uwagi na cele tej dyrektywy oraz 
potrzebę zapewnienia jej skuteczności. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce 
w zakresie ustalania cen i refundacji. Z 
uwagi na istnienie szczegółowych 
przepisów i procedur w dziedzinie 
zamówień publicznych i dobrowolnych 
umów, środki krajowe związane z 
zamówieniami publicznymi i 
dobrowolnymi umowami powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 
89/105/EWG, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane 
procedury ustalania cen i refundacji 
wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG 
z uwagi na cele tej dyrektywy oraz 
potrzebę zapewnienia jej skuteczności. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce 
w zakresie ustalania cen i refundacji. 
Oprócz środków bezpośredniej i 
pośredniej polityki cenowej, zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami podlegającymi 
ocenie, należy zapewnić przejrzystość cen. 
Zakłóceń konkurencji można uniknąć 
jedynie dzięki przejrzystości cenowej.  
Dzięki większej przejrzystości metod 
ustalania cen można uniknąć 
powodujących zakłócenia skutków w 
postrzeganiu cen przez producentów i 
towarzystwa ubezpieczeniowe, 
wynikających z różnych procedur 
decyzyjnych w państwach członkowskich 
w zakresie ustalania cen i refundacji. 
Większa przejrzystość cen prowadzi do 
opłacalności i rentowności, które stanowią 
cel niniejszej dyrektywy. To z kolei 
oznacza oszczędności w systemach opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 31
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 a) Oprócz środków konwencjonalnych 
stanowionych prawem, przepisami i 
działalnością regulacyjną administracji 
służącą ustaleniu warunków 
finansowania publicznego produktów 
leczniczych, ograny publiczne w coraz 
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większym stopniu zawierają 
porozumienia, których celem jest 
zapewnienie pacjentom dostępu do 
nowoczesnych metod leczenia poprzez 
objęcie produktów leczniczych zakresem 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, przy jednoczesnym 
monitorowaniu elementów ustalonych z 
góry z posiadaczem pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Monitorowanie 
takie służy zapobieżeniu niepewności 
dowodów co do skuteczności i właściwego 
stosowania produktu letniczego w 
praktyce klinicznej z upływem czasu.  
Poziom pokrycia kosztów produktów 
leczniczych będących przedmiotem 
takiego porozumienia zależy od wyników 
monitorowania i jest pierwotnie nieznany. 
Warunki takich porozumień opierają się 
na umowach zawartych między organem 
publicznym a posiadaczem pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. W przypadku gdy 
organy publiczne podejmują decyzję o 
włączeniu produktów leczniczych w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
społecznego pod warunkiem zawarcia 
takiego porozumienia, porozumienie nie 
powinno być uznawane jako zawarte na 
wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy standardowe mechanizmy pokrycia kosztów lub refundacji nie są uznawane 
za właściwe, a w szczególności, gdy istnieje większy niż przeciętny poziom niepewności co do 
skutków danego leku dla zdrowia pacjentów i społeczeństwa, organ odpowiedzialny za 
refundację oraz producent mogą uzgodnić specjalne warunki uregulowane w umowach, aby 
zapewnić pacjentom dostęp do nowatorskich leków. Porozumienia te, odbiegające od 
standardowej praktyki administracyjnej, funkcjonują poza zasięgiem tej dyrektywy, pod 
warunkiem, że nie są obowiązkowe dla wnioskodawcy.

Poprawka 32
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 

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

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

Or. en

Poprawka 34
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym i podobieństwo 
biopodobnych produktów leczniczych, 
ustala się w ramach procedur wydawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i 
można je poddać ponownej ocenie w
ramach procedur dotyczących ustalania cen 
i refundacji

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących leków generycznych stanowi główną 
wartość dodaną tego przekształcenia.  Jednakże celem objęcia wszystkich generycznych 
produktów leczniczych, w tym bioterapii, należy oprócz pojęcia biorównoważności 
wprowadzić również pojęcie biopodobnych produktów leczniczych. 

Poprawka 36
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 37
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący leku generycznego, 
organy krajowe odpowiedzialne za te 

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

odpowiedzialne za te procedury nie 
powinny żądać informacji na temat statusu 
patentowego referencyjnego produktu 
leczniczego i nie powinny oceniać 
zasadności domniemanego naruszenia 
praw własności intelektualnej, jeżeli 
następstwem wydanej decyzji ma być 
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu 
danego leku generycznego lub 
biopodobnego. W rezultacie kwestie 
związane z własnością intelektualną nie 
powinny kolidować z procedurami 
ustalania cen i refundacji 
przeprowadzanymi w państwach 
członkowskich ani być przyczyną 
opóźniania tych procedur.

Or. en

Poprawka 38
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący leku generycznego, 
organy krajowe odpowiedzialne za te 
procedury nie powinny żądać informacji na 
temat statusu patentowego referencyjnego 
produktu leczniczego i nie powinny 
oceniać zasadności domniemanego 

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

zasadności domniemanego naruszenia 
praw własności intelektualnej, jeżeli 
następstwem wydanej decyzji ma być 
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu 
danego leku generycznego lub 
biopodobnego. W rezultacie kwestie 
związane z własnością intelektualną nie 
powinny kolidować z procedurami 
ustalania cen i refundacji 
przeprowadzanymi w państwach 
członkowskich ani być przyczyną 
opóźniania tych procedur.

Or. en

Poprawka 39
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do:

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
środków mających na celu określenie, 
które produkty lecznicze można włączyć 
do umów lub procedur udzielania 
zamówień publicznych.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy standardowe mechanizmy pokrycia kosztów lub refundacji nie są uznawane 
za właściwe, a w szczególności, gdy istnieje większy niż przeciętny poziom niepewności co do 
skutków danego leku dla zdrowia pacjentów i społeczeństwa, organ odpowiedzialny za 
refundację oraz producent mogą uzgodnić specjalne warunki uregulowane w umowach, aby 
zapewnić pacjentom dostęp do nowatorskich leków. Porozumienia te, odbiegające od 
standardowej praktyki administracyjnej, funkcjonują poza zasięgiem tej dyrektywy, pod 
warunkiem, że nie są obowiązkowe dla wnioskodawcy.
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Poprawka 40
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 41
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) umów zawartych z organami 
publicznymi na pisemny wniosek 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu w celu włączenia produktów 
leczniczych do systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, przy 
jednoczesnym monitorowaniu elementów 
z góry uzgodnionych z posiadaczem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w 
celu uregulowania kwestii niepewności 
dowodów związanej ze skutecznością i 
właściwym wykorzystaniem danego
produktu leczniczego z upływem czasu. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy standardowe mechanizmy pokrycia kosztów lub refundacji nie są uznawane 
za właściwe, a w szczególności, gdy istnieje większy niż przeciętny poziom niepewności co do 



PE497.814v01-00 16/60 AM\915272PL.doc

PL

skutków danego leku dla zdrowia pacjentów i społeczeństwa, organ odpowiedzialny za 
refundację oraz producent mogą uzgodnić specjalne warunki uregulowane w umowach, aby 
zapewnić pacjentom dostęp do nowatorskich leków. Porozumienia te, odbiegające od 
standardowej praktyki administracyjnej, funkcjonują poza zasięgiem tej dyrektywy, pod 
warunkiem, że nie są obowiązkowe dla wnioskodawcy.

Poprawka 42
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy standardowe mechanizmy pokrycia kosztów lub refundacji nie są uznawane 
za właściwe, a w szczególności, gdy istnieje większy niż przeciętny poziom niepewności co do 
skutków danego leku dla zdrowia pacjentów i społeczeństwa, organ odpowiedzialny za 
refundację oraz producent mogą uzgodnić specjalne warunki uregulowane w umowach, aby 
zapewnić pacjentom dostęp do nowatorskich leków. Porozumienia te, odbiegające od 
standardowej praktyki administracyjnej, funkcjonują poza zasięgiem tej dyrektywy, pod 
warunkiem, że nie są obowiązkowe dla wnioskodawcy.

Poprawka 43
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a) „biopodobny produkt leczniczy”: 
biologiczny produkt leczniczy podobny, 
zatwierdzony zgodnie z art. 10 ust. 4 
dyrektywy 2001/83/WE;

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących leków generycznych stanowi główną 
wartość dodaną tego przekształcenia.  Jednakże celem objęcia wszystkich generycznych 
produktów leczniczych, w tym bioterapii, należy oprócz pojęcia biorównoważności 
wprowadzić również pojęcie biopodobnych produktów leczniczych. 

Poprawka 45
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o zatwierdzenie ceny. 
Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
zatwierdzenie ceny. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

Or. fr
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Uzasadnienie

Uproszczenie redakcyjne oraz usunięcie słów „w dowolnym momencie” będących źródłem 
braku pewności prawnej.

Poprawka 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 47
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 48
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 

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

leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Decyzja ta powinna zostać 
podana do wiadomości publicznej w jasny 
i przejrzysty sposób w rozsądnym terminie 
po jej przyjęciu.

Or. en

Poprawka 49
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 30 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Nowo ustalone terminy są nierealistyczne i zdecydowanie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu zamierzonego przez Komisję, a mianowicie szybkiej 
dostępności nowych terapii posiadających „normalne” pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu. 

Poprawka 50
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 30 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 51
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w 
terminie określonym w ust. 3 i 5, 
wnioskodawca ma prawo wprowadzić 
produkt do obrotu po cenie 
zaproponowanej we wniosku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ten przepis zdecydowanie wykracza poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć zamierzony cel 
w zakresie szybkiej dostępności nowych terapii i nie jest ani proporcjonalny, ani zgodny z 
zasadą pomocniczości.  Ponadto taki środek mógłby stanowić zagrożenie dla i tak już kruchej 
równowagi budżetowej systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprawka 52
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli właściwe organy podejmują 
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
wprowadzenie danego produktu 
leczniczego do obrotu po cenie 
zaproponowanej przez wnioskodawcę, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia, 
które stanowiły podstawę do jej wydania.
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

7. Jeżeli właściwe organy podejmują 
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
wprowadzenie danego produktu 
leczniczego do obrotu po cenie 
zaproponowanej przez wnioskodawcę, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach. 
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wymóg dostarczania ekspertyz na poparcie każdej sprzecznej z interesami handlowymi 
producentów decyzji organów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 53
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ ustalanie cen produktów leczniczych wchodzi w zakres kompetencji krajowych, 
państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku wcześniejszego informowania o 
stosowanych przez nich kryteriach przy zatwierdzaniu cen produktu leczniczego.

Poprawka 54
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli właściwe organy z własnej 
inicjatywy podejmują decyzję o obniżeniu 
ceny określonego produktu leczniczego, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia, 
które stanowiły podstawę do jej wydania. 
Podjętą decyzję przedstawia się 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 

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

odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg dostarczania ekspertyz na poparcie każdej sprzecznej z interesami handlowymi 
producentów decyzji organów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 55
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o podwyższenie ceny 
produktu. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
podwyższenie ceny produktu leczniczego. 
Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Uproszczenie redakcyjne oraz usunięcie słów „w dowolnym momencie” będących źródłem 
braku pewności prawnej.

Poprawka 56
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o 
podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o 
podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 90 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowo ustalone terminy są nierealistyczne i zdecydowanie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu zamierzonego przez Komisję, a mianowicie szybkiej 
dostępności nowych terapii, na które posiadacz ma „normalne” pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu. 

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w niniejszym 
akapicie można przedłużyć tylko jeden raz 
o kolejne 90 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w 
niniejszym akapicie.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowo ustalone terminy są nierealistyczne i zdecydowanie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu zamierzonego przez Komisję, a mianowicie szybkiej 
dostępności nowych terapii, na które posiadacz ma „normalne” pozwolenie na dopuszczenie 
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do obrotu. 

Poprawka 58
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w 
terminie określonym w ust. 3 i 4, 
wnioskodawca ma prawo zastosować 
podwyżkę ceny zaproponowaną we 
wniosku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ten przepis zdecydowanie wykracza poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć zamierzony cel 
w zakresie szybkiej dostępności nowych terapii i nie jest ani proporcjonalny, ani zgodny z 
zasadą pomocniczości.  Ponadto taki środek mógłby stanowić zagrożenie dla i tak już kruchej 
równowagi budżetowej systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprawka 59
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli właściwe organy podejmują 
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
całkowite lub częściowe podwyższenie 
ceny, zaproponowane we wniosku, 
wówczas podają w takiej decyzji 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz
informują wnioskodawcę o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 

6. Jeżeli właściwe organy podejmują
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
całkowite lub częściowe podwyższenie 
ceny, zaproponowane we wniosku, 
informują wnioskodawcę o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.
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skorzystanie z takich środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej sprzecznej z interesami handlowymi producentów 
decyzji organów w zakresie ponownej oceny jest nieproporcjonalny.

Poprawka 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 
uzasadnienie takiej decyzji oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach wraz z uzasadnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyboru kategorii 
produktów objętych zamrożeniem lub 
obniżeniem cen.

1. W przypadku tymczasowego zamrożenia 
lub obniżenia cen wszystkich produktów 
leczniczych lub niektórych kategorii tych 
produktów przez właściwe organy państwa 
członkowskiego dane państwo 
członkowskie publikuje uzasadnienie takiej 
decyzji oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach wraz 
z uzasadnieniem, w stosownych 
przypadkach, wyboru kategorii produktów 
objętych zamrożeniem lub obniżeniem cen.

Or. fr

Poprawka 61
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 

1. W przypadku zamrożenia lub obniżenia 
cen wszystkich produktów leczniczych lub 
niektórych kategorii tych produktów przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
dane państwo członkowskie publikuje 
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uzasadnienie takiej decyzji oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach wraz z uzasadnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyboru kategorii 
produktów objętych zamrożeniem lub 
obniżeniem cen.

uzasadnienie takiej decyzji wraz z 
uzasadnieniem, w stosownych 
przypadkach, wyboru kategorii produktów 
objętych zamrożeniem lub obniżeniem cen.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej sprzecznej z interesami handlowymi producentów 
decyzji organów w zakresie ponownej oceny jest nieproporcjonalny.

Poprawka 62
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek o 
przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Uproszczenie redakcyjne oraz usunięcie słów „w dowolnym momencie” będących źródłem 
braku pewności prawnej.
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Poprawka 63
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej sprzecznej z interesami handlowymi producentów 
decyzji organów w zakresie ponownej oceny jest nieproporcjonalny.

Poprawka 64
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowo dużej liczby 
wniosków termin określony w ust. 3 
można przedłużyć tylko jeden raz o 
kolejne 60 dni. Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony o takim przedłużeniu przed 
wygaśnięciem terminu określonego w ust. 

skreślony
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3.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowo ustalone terminy są nierealistyczne i zdecydowanie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu zamierzonego przez Komisję, a mianowicie szybkiej 
dostępności nowych terapii, na które posiadacz ma „normalne” pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu. 

Poprawka 65
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają, aby punkty 
wydawania leków posiadały informacje 
o faktycznej cenie produktu leczniczego, 
tak aby zapobiec ewentualnym skutkom 
zakłócającym w wyniku nieprzejrzystości 
przy podawaniu cen na rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Wzrosła liczba dobrowolnych umów, np. umów o rabatach między producentami leków 
a kasami chorych. W rezultacie lekarze i aptekarze nie są jasno poinformowani o faktycznej 
cenie produktu leczniczego, a pacjentom nie zawsze wydawane są najtańsze leki.

Poprawka 66
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o włączenie produktu 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
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leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeżeli zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje kilka systemów lub kategorii, 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest uprawniony do złożenia 
wniosku o włączenie swojego produktu do 
wybranego przez siebie systemu lub 
kategorii. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Uproszczenie redakcyjne oraz usunięcie słów „w dowolnym momencie” będących źródłem 
braku pewności prawnej.

Poprawka 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. fr

Poprawka 68
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Nowo ustalone terminy są nierealistyczne i zdecydowanie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu zamierzonego przez Komisję, a mianowicie szybkiej 
dostępności nowych terapii, na które posiadacz ma „normalne” pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu. 

Poprawka 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Poprawka 71
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

produkt leczniczy został już włączony w 
zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 60 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. fr
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Poprawka 73
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Państwa członkowskie, niezależnie od 
organizacji swoich procedur 
wewnętrznych, dopilnowują, aby całkowity 
czas trwania procedury włączania, o której 
mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, oraz 
procedury zatwierdzania cen, o której 
mowa w art. 3, nie przekraczał 120 dni. W 
przypadku produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten nie może 
natomiast przekraczać 180 dni. W 
przypadku generycznych produktów 
leczniczych termin ten nie może 
przekraczać 60 dni, pod warunkiem że 
referencyjny produkt leczniczy został już 
włączony w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podane 
terminy mogą zostać przedłużone zgodnie 
z przepisami ust. 5 niniejszego artykułu lub 
art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 74
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym włączeniu 

skreślony
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produktów leczniczych w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ podjęcie decyzji o ewentualnym włączeniu produktu leczniczego w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wchodzi w zakres kompetencji krajowych, państwa 
członkowskie nie powinny mieć obowiązku wcześniejszego informowania o ich kryteriach 
oceny.

Poprawka 75
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym włączeniu 
produktów leczniczych w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Publikowane są również 
dane osobowe ekspertów zaangażowanych 
w proces decyzyjny i ich oświadczenia o 
braku interesów.

Or. en

Poprawka 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony
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Or. hu

Uzasadnienie

Część wniosku nakładająca grzywnę i obowiązek wypłaty odszkodowania na organ 
podejmujący decyzję w związku z brakiem podjęcia decyzji w określonym terminie jest nie do 
przyjęcia. Odnosi się to również do ewentualnych środków przejściowych. Produkt leczniczy 
nie może zostać włączony do systemu wsparcia za pomocą środka przejściowego. Nie jest 
również jasne, jaka jest podstawa obliczenia kwoty grzywny i odszkodowania. Dlatego też nie 
należy wspierać pomysłu utworzenia „super organu”, który powstałby w celu wdrożenia 
odszkodowania.

Poprawka 77
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;
b) przyznania odszkodowania 
wnioskodawcy w przypadku 
nieprzestrzegania terminów określonych 
w art. 7 jeżeli wystąpi on o 
odszkodowanie, chyba że właściwy organ 
może udowodnić, że nie można mu 
przypisać zwłoki;
c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki.
Do celów lit. c) wysokość kary pieniężnej 
oblicza się, uwzględniając wagę 
naruszenia, czas jego trwania, oraz 
potrzebę dopilnowania, aby sama kara 
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odstraszała od dalszych naruszeń.
Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.

Or. fr

Poprawka 78
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 79
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) informowania odpowiedniego organu 
o wszelkich przypadkach niedotrzymania 
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terminów ustanowionych w art. 7, zgodnie 
z prawem krajowym, w przypadku gdy 
właściwy organ nie jest w stanie 
udowodnić, że opóźnienie nie może być 
mu przypisane.

Or. en

Poprawka 80
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nałożenia kary pieniężnej obliczonej za 
każdy dzień zwłoki.

skreślona

Or. en

Poprawka 81
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 82
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić, że 
organ, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może wziąć pod uwagę 
prawdopodobne konsekwencje 
potencjalnych środków podjętych na 
podstawie niniejszego akapitu dla 
wszystkich podmiotów, które mogą 
ponieść szkodę, a także dla interesu 
publicznego, oraz może zadecydować, że 
środki nie zostaną podjęte, jeżeli ich 
negatywne konsekwencje mogłyby 
przewyższyć płynące z nich korzyści.

skreślony

Or. en

Poprawka 83
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 84
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danego produktu zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach. Tego rodzaju decyzje zawierają 
również wszelkie oceny, ekspertyzy lub 
zalecenia stanowiące ich podstawę.
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

1. Każda decyzja o wyłączeniu produktu 
leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
lub o zmianie stopnia lub warunków 
objęcia danego produktu zakresem systemu 
zawiera uzasadnienie oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach. Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o wszystkich dostępnych 
środkach odwoławczych, w tym o 
sądowych środkach odwoławczych, oraz o 
terminach przewidzianych na skorzystanie 
z takich środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg dostarczania ekspertyz na poparcie każdej sprzecznej z interesami handlowymi 
producentów decyzji organów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 85
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej sprzecznej z interesami handlowymi producentów 
decyzji organów w zakresie wyłączenia produktu leczniczego z zakresu systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest nieproporcjonalny.

Poprawka 86
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 87
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji obiektywne i możliwe do 
sprawdzenia kryteria, na podstawie których 

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

produkty lecznicze są klasyfikowane w 
celu ich włączenia w zakres systemu 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Or. en

Poprawka 88
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 89
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Wymóg dostarczania ekspertyz na poparcie każdej sprzecznej z interesami handlowymi 
producentów decyzji organów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 90
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 91
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na którego 
interesy lub sytuację prawną mają wpływ 
środki, o których mowa w ust. 1, właściwe 
organy wskazują obiektywne dane i 
kryteria, które stanowiły podstawę do 
podjęcia takich środków w odniesieniu do 
danego produktu leczniczego. W takim 
przypadku właściwe organy informują
również posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.

4. Na wniosek posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, na którego 
interesy lub sytuację prawną mają wpływ 
środki, o których mowa w ust. 1, właściwe 
organy informują go o wszystkich 
dostępnych środkach odwoławczych, w 
tym o sądowych środkach odwoławczych, 
oraz o terminach przewidzianych na 
skorzystanie z takich środków.
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Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg szczegółowego uzasadnienia każdej pozostającej w sprzeczności z interesami 
handlowymi producentów decyzji organów w zakresie ich polityki odnośnie do przepisywania 
leków jest nieproporcjonalny.

Poprawka 92
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności, 
biorównoważności lub biopodobieństwa

Or. en

Poprawka 93
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub
biorównoważności

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności,
biorównoważności lub biopodobieństwa

Or. en

Uzasadnienie

Zasada nieprzeprowadzania ponownej oceny elementów, na których opiera się pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, powinna mieć także zastosowanie do biopodobnych produktów 
leczniczych w myśl art. 10 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE.
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Poprawka 94
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub
biorównoważności

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności, 
biorównoważności lub biopodobieństwa

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących leków generycznych stanowi główną 
wartość dodaną tego przekształcenia.  Jednakże celem objęcia wszystkich generycznych 
produktów leczniczych, w tym bioterapii, należy oprócz pojęcia biorównoważności 
wprowadzić również pojęcie biopodobnych produktów leczniczych. 

Poprawka 95
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności

Zasada nieprzeprowadzania ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu

Or. en

Uzasadnienie

Tytuł powinien mieć ogólny wydźwięk, a nie zawierać listy wszystkich elementów, które nie 
podlegają ponownej ocenie.

Poprawka 96
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub
biorównoważności

Dodatkowy dowód jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności,
biorównoważności lub biopodobieństwa

Or. en

Poprawka 97
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 98
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 

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

mogą przeprowadzić ponowną ocenę
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa lub
skuteczności danego produktu leczniczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Organy muszą mieć możliwość przeprowadzenia ponownych ocen wartości terapeutycznej 
produktu leczniczego.  Wartość produktu leczniczego może istotnie ulec dużym zmianom w 
związku z dopuszczeniem do obrotu nowych konkurencyjnych cząsteczek lub z odkryciem 
nowej właściwości terapeutycznej.  Ponadto wykonywanie tych ocen porównawczych jest 
wyłączone z zakresu kompetencji agencji wydających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Nie jest konieczne dokonanie ponownej oceny biorównoważności. 

Poprawka 99
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Jednakże niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla wykorzystywania przez 
państwa członkowskie danych uzyskanych 
w procesie udzielania pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu do celów oceny 
technologii medycznej lub oceny 
farmakoekonomicznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki 19, aby uwzględnić także biopodobieństwo, które jest określane 
przez EMA na etapie przyznawania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Poprawka 100
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 101
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
kryteriów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Or. en
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Poprawka 102
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 103
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zgłaszanie projektów środków krajowych
1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy, 
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.



PE497.814v01-00 52/60 AM\915272PL.doc

PL

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

Or. en

Poprawka 104
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony



AM\915272PL.doc 53/60 PE497.814v01-00

PL

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy tego artykułu zdecydowanie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
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zamierzonego celu i naruszają zasadę pomocniczości. 

Poprawka 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Jeżeli państwa członkowskie 
zamierzają przyjąć lub zmienić jakikolwiek 
środek objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, niezwłocznie przekazują 
Komisji projekt planowanego środka wraz 
z uzasadnieniem.

(1) Jeżeli państwa członkowskie 
zamierzają przyjąć lub zmienić jakikolwiek 
środek objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.

Or. hu

Poprawka 106
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy,
niezwłocznie przekazują Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.

1. Jeżeli państwa członkowskie zamierzają 
przyjąć lub zmienić jakikolwiek środek 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy,
powinny przekazać Komisji projekt 
planowanego środka wraz z 
uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują 
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.

skreślony

Or. hu

Poprawka 108
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie jednocześnie przekazują
teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.

2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie powinny jednocześnie
przekazać teksty podstawowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych, których 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczy 
przedmiotowy środek, jeżeli znajomość 
takich tekstów jest niezbędna do 
prawidłowej oceny wpływu 
proponowanego środka.

Or. en

Poprawka 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie ponownie skreślony
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przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.

Or. hu

Poprawka 110
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ponownie
przekazują projekt środka, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli dokonają w nim zmian, 
które w znaczący sposób wpływają na 
zakres jego stosowania lub przedmiot, lub 
skracają pierwotnie przewidziany 
harmonogram wdrożenia.

3. Państwa członkowskie powinny
ponownie przekazać projekt środka, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonają w 
nim zmian, które w znaczący sposób 
wpływają na zakres jego stosowania lub 
przedmiot, lub skracają pierwotnie 
przewidziany harmonogram wdrożenia.

Or. en

Poprawka 111
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.

Komisja przekazuje swoje uwagi państwu 
członkowskiemu.

Or. fr

Poprawka 112
Ildikó Gáll-Pelcz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy.

Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, w terminie trzech miesięcy, a 
następnie opublikuje je w formie 
internetowej bazy danych.

Or. hu

Poprawka 113
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie w 
jak najszerszym zakresie uwzględnia
uwagi Komisji, zwłaszcza jeśli wskazuje 
się w nich, że projekt środka może być 
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zainteresowane państwo członkowskie
powinno uwzględnić uwagi Komisji.

Or. en

Poprawka 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 

(5) Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
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Komisji. Komisji, która opublikuje je w formie 
publicznej internetowej bazy danych.

Or. hu

Poprawka 115
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje ostateczny tekst 
Komisji. Jeżeli Komisja przekazała uwagi 
zgodnie z ust. 4, ostateczny tekst 
przekazuje się wraz ze sprawozdaniem z 
działań podjętych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji.

5. Po ostatecznym przyjęciu projektu 
środka dane państwo członkowskie 
powinno niezwłocznie przekazać 
ostateczny tekst Komisji.

Or. en

Poprawka 116
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 a
Komisja tworzy i utrzymuje publicznie 
dostępną internetową bazę danych 
zawierającą porównywalne informacje 
dotyczące cen za zamówienia publiczne 
dla wszystkich leków nabywanych przez 
państwa członkowskie. 

Or. en
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Poprawka 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) wykaz produktów leczniczych, których 
ceny zostały zarejestrowane w danym 
okresie i cen, które można uzyskać za te 
produkty;

Or. hu

Uzasadnienie

Ważna jest przejrzystość i porównywalność cen produktów leczniczych pomiędzy państwami 
członkowskimi. Realizowany aktualnie projekt EURIPID, finansowany wspólnie przez 
Komisję i państwa członkowskie, ma na celu zapewnienie porównywania cen produktów 
leczniczych pomiędzy państwami członkowskimi. Realizację projektu należy kontynuować w 
celu zapewnienia przejrzystości cen. Jeżeli chodzi o przekazywanie informacji cenowych 
Komisji, konieczne jest zatem, aby treść obowiązującej dyrektywy w sprawie przejrzystości 
(89/105/EWG) pojawiła się w nowej dyrektywie. Wyjaśnia to proponowane uzupełnienie w 
pierwszym ustępie.

Poprawka 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c b) wykaz produktów leczniczych, których 
wzrost cen zatwierdzono w danym okresie 
i nowych cen, które można uzyskać za te 
produkty;

Or. hu

Uzasadnienie

Ważna jest przejrzystość i porównywalność cen produktów leczniczych pomiędzy państwami 
członkowskimi. Realizowany aktualnie projekt EURIPID, finansowany wspólnie przez 
Komisję i państwa członkowskie, ma na celu zapewnienia porównywania cen produktów 
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leczniczych pomiędzy państwami członkowskimi. Realizację projektu należy kontynuować w 
celu zapewnienia przejrzystości cen. Jeżeli chodzi o przekazywanie informacji cenowych 
Komisji, konieczne jest zatem, aby treść obowiązującej dyrektywy w sprawie przejrzystości 
(89/105/EWG) pojawiła się w nowej dyrektywie. Wyjaśnia to proponowane uzupełnienie w 
pierwszym ustępie.


