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Predlog spremembe 25
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 114 in 168
Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

Predlog se ne nanaša na prosto trgovino s katerim koli blagom, temveč na prosto trgovino z 
zdravili in na določanje njihovih cen, kar spada v pristojnost držav članic v zvezi z javnim 
zdravjem. Zato je treba k pravni podlagi dodati člen 168 PDEU.

Predlog spremembe 26
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi bolnikom zagotovili dostop do 
zdravil povsod v Uniji in omogočili 
dejanski prosti pretok blaga, morajo 
države članice smiselno uporabljati 
določanje cen na podlagi zunanje 
referenčne cene, in sicer upoštevaje
države članice s primerljivo ravnjo 
prihodkov. Izkazalo se je, da se je zaradi 
brezpogojne uporabe zunanjih 
referenčnih cen zmanjšala dostopnost 
zdravil zaradi spodbujanja nedostopnosti 
v državah članicah z nizkimi cenami.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice bi bilo treba spodbujati k smiselnemu pristopu pri uporabi zunanjih 
referenčnih cen, tako da bi v svoj sistem referenciranja vključile države članice s primerljivo 
kupno močjo. V nasprotnem primeru bi se lahko proizvajalci izogibali dajanju svojih 
proizvodov v promet v državah članicah, v katerih so cene nižje, da bi se tako izognili pritisku 
za znižanje cen v vsej EU.

Predlog spremembe 27
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Različni nacionalni ukrepi lahko 
ovirajo ali izkrivljajo trgovino z zdravili v 
Uniji in izkrivljajo konkurenco ter tako 
neposredno vplivajo na delovanje 
notranjega trga zdravil.

(5) Različni nacionalni ukrepi lahko 
ovirajo ali izkrivljajo trgovino z zdravili v 
Uniji ter tako neposredno vplivajo na 
delovanje notranjega trga zdravil.

Or. fr

Predlog spremembe 28
Louis Grech

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zmanjšanje učinkov teh razlik na 
notranjem trgu morajo nacionalni ukrepi 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
postopkov, ki zadevnim stranem 
omogočajo, da preverijo, ali navedeni 
ukrepi ne pomenijo količinskih omejitev 
uvoza ali izvoza oziroma ukrepov z enakim 
učinkom. Navedene zahteve pa ne smejo
vplivati na politiko tistih držav članic, ki se 
pri določanju cen zdravil zanašajo 
predvsem na svobodno konkurenco. Prav 
tako ne smejo vplivati na državne politike 

(6) Za zmanjšanje učinkov teh razlik na 
notranjem trgu bi morali nacionalni ukrepi 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
postopkov, ki zadevnim stranem 
omogočajo, da preverijo, ali navedeni 
ukrepi ne pomenijo količinskih omejitev 
uvoza ali izvoza oziroma ukrepov z enakim 
učinkom. Hkrati bi naj te zahteve 
zagotovile tudi večjo predvidljivost, 
preglednost, pravičnost in pravno varnost 
za proizvajalce farmacevtskih izdelkov, 
prispevale k spodbujanju raziskav in 
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določanja cen in na določanje sistemov 
socialne varnosti, razen če to ni potrebno 
za doseganje preglednosti v smislu te 
direktive in za zagotovitev delovanja 
notranjega trga.

razvoja ter dajanju v promet inovativnih 
zdravil, kar bo koristilo bolnikom, pa tudi 
na splošno povečale vsesplošno 
dostopnost zdravil za bolnike. Navedene 
zahteve pa ne bi smele vplivati na politiko 
tistih držav članic, ki se pri določanju cen 
zdravil zanašajo predvsem na svobodno 
konkurenco. Prav tako ne bi smele vplivati 
na državne politike določanja cen in na 
določanje sistemov socialne varnosti, razen 
če to ni potrebno za doseganje preglednosti 
v smislu te direktive in za zagotovitev 
delovanja notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 29
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi raznolikosti nacionalnih ukrepov 
za upravljanje potrošnje zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja je treba 
pojasniti Direktivo 89/105/EGS. Zlasti 
mora ta direktiva zajemati vse vrste 
ukrepov, ki jih oblikujejo države članice in 
lahko vplivajo na notranji trg. Od sprejetja 
Direktive 89/105/EGS so se postopki 
določanja cen in povračil spremenili in 
postali bolj zapleteni. Nekatere države 
članice so področje uporabe 
Direktive 89/105/EGS razlagale 
restriktivno, vendar je Sodišče odločilo, da 
navedeni postopki določanja cen in 
povračil glede na cilje navedene direktive 
in za zagotovitev njene učinkovitosti 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/105/EGS. Ta direktiva mora zato 
upoštevati spremembe v nacionalnih 
politikah določanja cen in povračil. Glede 
na posebna pravila in postopke na področju 

(8) Zaradi raznolikosti nacionalnih ukrepov 
za upravljanje potrošnje zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja je treba 
pojasniti Direktivo 89/105/EGS. Ta
direktiva bi morala zajemati zlasti vse 
vrste ukrepov, ki jih oblikujejo države 
članice in lahko vplivajo na notranji trg.
Od sprejetja Direktive 89/105/EGS so se 
postopki določanja cen in povračil 
spremenili in postali bolj zapleteni.
Nekatere države članice so področje 
uporabe Direktive 89/105/EGS razlagale 
restriktivno, vendar je Sodišče odločilo, da 
navedeni postopki določanja cen in 
povračil glede na cilje navedene direktive 
in za zagotovitev njene učinkovitosti 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/105/EGS. Ta direktiva bi morala zato 
upoštevati spremembe v nacionalnih 
politikah določanja cen in povračil. Glede 
na posebna pravila in postopke na področju 
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javnih naročil in prostovoljnih pogodbenih 
sporazumov je treba nacionalne ukrepe, ki 
vključujejo javna naročila in prostovoljne 
pogodbene dogovore, izključiti iz področja
uporabe te direktive.

javnih naročil je treba nacionalne ukrepe, 
ki vključujejo javna naročila, izključiti iz 
področja uporabe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 30
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi raznolikosti nacionalnih ukrepov 
za upravljanje potrošnje zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja je treba 
pojasniti Direktivo 89/105/EGS. Zlasti 
mora ta direktiva zajemati vse vrste 
ukrepov, ki jih oblikujejo države članice in 
lahko vplivajo na notranji trg. Od sprejetja 
Direktive 89/105/EGS so se postopki 
določanja cen in povračil spremenili in 
postali bolj zapleteni. Nekatere države 
članice so področje uporabe 
Direktive 89/105/EGS razlagale 
restriktivno, vendar je Sodišče odločilo, da 
navedeni postopki določanja cen in 
povračil glede na cilje navedene direktive 
in za zagotovitev njene učinkovitosti 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/105/EGS. Ta direktiva mora zato 
upoštevati spremembe v nacionalnih 
politikah določanja cen in povračil. Glede 
na posebna pravila in postopke na 
področju javnih naročil in prostovoljnih 
pogodbenih sporazumov je treba 
nacionalne ukrepe, ki vključujejo javna 
naročila in prostovoljne pogodbene 
dogovore, izključiti iz področja uporabe te 
direktive.

(8) Zaradi raznolikosti nacionalnih ukrepov 
za upravljanje potrošnje zdravil, urejanje 
njihovih cen ali določanje pogojev 
njihovega javnega financiranja je treba 
pojasniti Direktivo 89/105/EGS. Zlasti bi 
morala ta direktiva zajemati vse vrste 
ukrepov, ki jih oblikujejo države članice in 
lahko vplivajo na notranji trg. Od sprejetja 
Direktive 89/105/EGS so se postopki 
določanja cen in povračil spremenili in 
postali bolj zapleteni. Nekatere države 
članice so področje uporabe 
Direktive 89/105/EGS razlagale 
restriktivno, vendar je Sodišče odločilo, da 
navedeni postopki določanja cen in 
povračil glede na cilje navedene direktive 
in za zagotovitev njene učinkovitosti 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/105/EGS. Ta direktiva bi morala zato 
upoštevati spremembe v nacionalnih 
politikah določanja cen in povračil. Poleg 
ukrepov politik neposrednega in 
posrednega določanja cen na podlagi 
objektivnih meril, ki se vrednotijo, bi bilo 
treba zagotoviti tudi preglednost cen.
Izkrivljanje konkurence je mogoče 
preprečiti le s preglednostjo cen. 
Izkrivljajoče učinke pri zaznavanju cen, ki 
nastanejo zaradi različnih postopkov 
odločanja v državah članicah za določanje 



AM\915272SL.doc 7/53 PE497.814v01-00

SL

cen in povračila med proizvajalcem in 
zavarovalnico, je mogoče preprečiti s 
preglednejšimi metodami določanja cen. Z 
večjo preglednostjo cen se zagotovita 
stroškovna uspešnost in učinkovitost, kar
je namen te direktive. To pa zopet pomeni 
prihranek za zdravstvene sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 31
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Poleg konvencionalnih ukrepov, 
določenih z zakoni in drugimi predpisi za 
urejanje pogojev za javno financiranje 
zdravil, javni organi sklepajo vse več 
sporazumov, katerih namen je bolniku 
zagotoviti dostop do inovativnih načinov 
zdravljenja, tako da se zdravilo vključi v
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ob hkratnem spremljanju 
elementov, vnaprej dogovorjenih z 
imetnikom dovoljenja za promet. Namen 
spremljanja je obravnava dokaznih 
negotovosti v zvezi z učinkovitostjo in 
ustrezno uporabo zdravila v klinični 
praksi v daljšem časovnem obdobju. 
Raven kritja zdravila, za katero velja tak 
sporazum, je odvisna od rezultata 
spremljanja in je ni mogoče določiti 
vnaprej. Pogoji takih sporazumov se 
določijo s pogodbami, ki jih javni organ 
sklene z imetnikom obravnavanega 
dovoljenja za promet. Če se javni organi 
odločijo za vključitev zdravila v področje 
javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja pod pogojem, da se v zvezi z 
njim sklene tak sporazum, se ne bi smelo 
šteti, da je bil sporazum sklenjen na 
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zahtevo imetnika dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Če se standardni mehanizmi kritja/povračil štejejo za neprimerne – zlasti če v zvezi z učinki 
zdravila na bolnike in družbo obstajajo višje ravni negotovosti od običajnih –, se lahko organ 
za povračila in proizvajalec dogovorita o posebnih pogodbeno določenih pogojih, da se 
bolniku zagotovi dostop do inovativnih zdravil. Tovrstni sporazumi, ki se odmikajo od 
standardnih upravnih praks, se izvajajo zunaj področja uporabe te direktive, če le niso za 
vložnika predpisani.

Predlog spremembe 32
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 34
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 35
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, vključno z bioekvivalenco 
generičnih zdravil z referenčnim zdravilom
ter podobnostjo podobnih bioloških 
zdravil, se ugotavljajo pri postopkih za 
pridobitev dovoljenja za promet in jih je 
mogoče ponovno oceniti v okviru 
postopkov določanja cen in povračil.

Or. fr

Obrazložitev

Glavna dodana vrednost tega preoblikovanja je vključitev posebnih določb za generična 
zdravila. Da pa bi zajeli vsa generična zdravila, vključno z biološkimi zdravljenji, je treba 
pojmu bioekvivalenca dodati še pojem biološka podobnost.

Predlog spremembe 36
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V skladu z Direktivo 2001/83/ES 
pravice intelektualne lastnine ne morejo 
biti tehten razlog za zavrnitev, začasni 
preklic ali preklic dovoljenja za promet. Pri 
vlogah, postopkih sprejemanja odločitev in 
odločitvah o urejanju cen zdravil ali 
določanju njihove vključitve v področje 
sistemov zdravstvenega zavarovanja gre za 

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

upravne postopke, ki so kot takšni 
neodvisni od vprašanj v zvezi z 
uveljavljanjem pravic intelektualne 
lastnine. Nacionalni organi, ki so pristojni 
za navedene postopke, pri preučitvi vloge v 
zvezi z generičnim ali podobnim biološkim
zdravilom ne bi smeli zahtevati informacij, 
ki se nanašajo na patentni status 
referenčnega zdravila, niti preverjati 
utemeljenosti domnevne kršitve pravic 
intelektualne lastnine, če se bo generično
ali podobno biološko zdravilo proizvajalo 
ali dalo v promet na podlagi njihove 
odločitve. Vprašanja v zvezi z 
intelektualno lastnino zato ne bi smela
posegati v postopke določanja cen in 
povračil v državah članicah niti povzročati 
zamud v teh postopkih.

Or. en

Predlog spremembe 37
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

utemeljenosti domnevne kršitve pravic 
intelektualne lastnine, če se bo generično
ali podobno biološko zdravilo proizvajalo 
ali dalo v promet na podlagi njihove 
odločitve. Vprašanja v zvezi z 
intelektualno lastnino zato ne bi smela
posegati v postopke določanja cen in 
povračil v državah članicah niti povzročati 
zamud v teh postopkih.

Or. en

Predlog spremembe 38
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 39
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za: Ta direktiva se uporablja za ukrepe za 
določanje, katero zdravilo se lahko vključi 
v pogodbene sporazume ali postopke 
javnega naročanja.
Ta direktiva se ne uporablja za:

Or. en

Obrazložitev

Če se standardni mehanizmi kritja/povračil štejejo za neprimerne – zlasti če v zvezi z učinki 
zdravila na bolnike in družbo obstajajo višje ravni negotovosti od običajnih –, se lahko organ 
za povračila in proizvajalec dogovorita o posebnih pogodbeno določenih pogojih, da se 
bolniku zagotovi dostop do inovativnih zdravil. Tovrstni sporazumi, ki se odmikajo od 
standardnih upravnih praks, se izvajajo zunaj področja uporabe te direktive, če le niso za 
vložnika predpisani.

Predlog spremembe 40
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 41
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) sporazume, sklenjene z javnimi organi
na pisno zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, katerih namen je vključitev 
zdravila na področje javnega sistema 
zdravstvenega zavarovanja ob hkratnem 
spremljanju elementov, vnaprej 
dogovorjenih z imetnikom dovoljenja za 
promet, da se omogoči obravnava 
dokaznih negotovosti v zvezi z
učinkovitostjo in ustrezno uporabo 
zadevnega zdravila v daljšem časovnem 
obdobju;

Or. en

Obrazložitev

Če se standardni mehanizmi kritja/povračil štejejo za neprimerne – zlasti če v zvezi z učinki 
zdravila na bolnike in družbo obstajajo višje ravni negotovosti od običajnih –, se lahko organ 
za povračila in proizvajalec dogovorita o posebnih pogodbeno določenih pogojih, da se 
bolniku zagotovi dostop do inovativnih zdravil. Tovrstni sporazumi, ki se odmikajo od 
standardnih upravnih praks, se izvajajo zunaj področja uporabe te direktive, če le niso za 
vložnika predpisani.

Predlog spremembe 42
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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javnega naročanja.

Or. en

Obrazložitev

Če se standardni mehanizmi kritja/povračil štejejo za neprimerne – zlasti če v zvezi z učinki 
zdravila na bolnike in družbo obstajajo višje ravni negotovosti od običajnih –, se lahko organ 
za povračila in proizvajalec dogovorita o posebnih pogodbeno določenih pogojih, da se 
bolniku zagotovi dostop do inovativnih zdravil. Tovrstni sporazumi, ki se odmikajo od 
standardnih upravnih praks, se izvajajo zunaj področja uporabe te direktive, če le niso za 
vložnika predpisani.

Predlog spremembe 43
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Določbe te direktive se uporabljajo za 
ukrepe za določanje, katero zdravilo se 
lahko vključi v postopke javnega 
naročanja.

Or. en

Predlog spremembe 44
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „podobno biološko zdravilo“ pomeni 
podobno biološko zdravilo, odobreno v 
skladu s členom 10(4) 
Direktive 2001/83/ES;

Or. fr
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Obrazložitev

Glavna dodana vrednost takega preoblikovanja je vključitev posebnih določb za generična 
zdravila. Da pa bi zajeli vsa generična zdravila, vključno z biološkimi zdravljenji, je treba 
pojmu bioekvivalenca dodati še pojem biološka podobnost.

Predlog spremembe 45
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za odobritev cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet zagotovijo, da lahko vloži vlogo za 
odobritev cene. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

rok 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 48
Louis Grech

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 

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



PE497.814v01-00 18/53 AM\915272SL.doc

SL

uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok znaša 15 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila je ta 
rok 15 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.
Zadevna odločitev bi bilo treba na jasen in 
pregleden način ter v razumnem 
časovnem roku po sprejetju sporočiti 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 49
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o ceni, ki jo je mogoče zaračunati 
za zadevno zdravilo, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge, ki jo 
je vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, določenimi v zadevni 
državi članici. Za generična zdravila je ta 
rok 30 dni, če so pristojni organi že 
odobrili ceno referenčnega zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Na novo določeni roki so nerealistični in precej presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si 
ga je zastavila Komisija, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov zdravljenja, ki so 
pridobili „običajno“ dovoljenje za promet.

Predlog spremembe 50
Phil Prendergast



AM\915272SL.doc 19/53 PE497.814v01-00

SL

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 51
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se odločitev ne sprejme v ustreznem 
roku iz odstavkov 3 in 5, lahko vložnik da 
izdelek v promet po predlagani ceni.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba precej presega zastavljeni cilj, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov 
zdravljenja, in ni niti sorazmerna niti skladna z načelom subsidiarnosti. Poleg tega bi lahko 
tak ukrep ogrozil že tako krhko ravnovesje javnih sistemov zdravstvenega zavarovanja.
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Predlog spremembe 52
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če pristojni organi ne dovolijo trženja 
zadevnega zdravila po ceni, ki jo je 
predlagal vložnik, morajo v odločitev 
vključiti razloge, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih, 
vključno z vsemi ocenami, strokovnimi 
mnenji ali priporočili. Vložnika je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

7. Če pristojni organi ne dovolijo trženja 
zadevnega zdravila po ceni, ki jo je 
predlagal vložnik, morajo v odločitev 
vključiti razloge, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih.
Vložnika je treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po predložitvi poročil strokovnjakov v podporo vsaki odločitvi organov, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 53
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker je določanje cen zdravil v nacionalni pristojnosti, ni treba, da države članice Komisiji a 
priori sporočajo merila, na podlagi katerih so ocenile ceno zdravila.
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Predlog spremembe 54
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po predložitvi poročil strokovnjakov v podporo vsaki odločitvi organov, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 55
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za povišanje cene. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet zagotovijo, da lahko vloži vlogo za 
povišanje cene zdravila. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. fr
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Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 56
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 60 dneh od prejema vloge.

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
o vlogi za povišanje cene zdravila, ki jo je 
vložil imetnik dovoljenja za promet v 
skladu z zahtevami, ki so določene v 
zadevni državi članici, sprejme in sporoči 
vložniku v 90 dneh od prejema vloge.

Or. fr

Obrazložitev

Na novo določeni roki so nerealistični in precej presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si 
ga je zastavila Komisija, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov zdravljenja, ki so 
pridobili „običajno“ dovoljenje za promet.

Predlog spremembe 57
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Pri izjemnem številu vlog se rok iz tega 
odstavka lahko samo enkrat podaljša za 
nadaljnjih 90 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz tega odstavka.

Or. fr
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Obrazložitev

Na novo določeni roki so nerealistični in precej presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si 
ga je zastavila Komisija, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov zdravljenja, ki so 
pridobili „običajno“ dovoljenje za promet.

Predlog spremembe 58
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se taka odločitev ne sprejme v 
ustreznem roku iz odstavkov 3 in 4, lahko 
vložnik uporabi predlagano povišanje 
cene.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba precej presega zastavljeni cilj, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov 
zdravljenja, in ni niti sorazmerna niti skladna z načelom subsidiarnosti. Poleg tega bi lahko 
tak ukrep ogrozil že tako krhko ravnovesje javnih sistemov zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 59
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če pristojni organi ne dovolijo 
zahtevanega povišanja cene v celoti ali 
delno, morajo v odločitvi navesti razloge, 
ki temeljijo na objektivnih in preverljivih 
merilih, vložnika pa je treba obvestiti o 
vseh sredstvih, ki so mu na voljo, vključno 
s sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

6. Če pristojni organi ne dovolijo 
zahtevanega povišanja cene v celoti ali 
delno, je vložnika treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki so mu na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.
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Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po podrobni utemeljitvi v podporo vsaki odločitvi organov o ponovni oceni, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, ki temeljijo na objektivnih in 
preverljivih merilih, vključno z 
utemeljitvijo kategorij izdelkov, za katere 
velja zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno.

1. Kadar pristojni organi države članice
začasno zamrznejo ali znižajo cene vseh 
zdravil ali določenih kategorij zdravil, 
zadevna država članica objavi navedbo 
razlogov za svojo odločitev, ki temeljijo na 
objektivnih in preverljivih merilih, 
vključno z utemeljitvijo kategorij izdelkov, 
za katere velja zamrznitev ali znižanje cen, 
če je to primerno.

Or. fr

Predlog spremembe 61
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, ki temeljijo na objektivnih in 
preverljivih merilih, vključno z 
utemeljitvijo kategorij izdelkov, za katere 
velja zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno.

1. Kadar pristojni organi države članice 
zamrznejo ali znižajo cene vseh zdravil ali 
določenih kategorij zdravil, zadevna država 
članica objavi navedbo razlogov za svojo 
odločitev, vključno z utemeljitvijo 
kategorij izdelkov, za katere velja 
zamrznitev ali znižanje cen, če je to 
primerno.
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Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po podrobni utemeljitvi v podporo vsaki odločitvi organov o ponovni oceni, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 62
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki dovoljenja za promet kadar 
koli vložijo vlogo za odstopanje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu.

2. Imetniki dovoljenja za promet lahko 
vložijo vlogo za odstopanje od zamrznitve 
ali znižanja cen, če to upravičujejo 
določeni razlogi. V vlogi navedejo ustrezne 
razloge. Države članice imetniku 
dovoljenja za promet zagotovijo, da lahko
vloži vlogo za odstopanje. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 63
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 

Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge.
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nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 
odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po podrobni utemeljitvi v podporo vsaki odločitvi organov o ponovni oceni, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 64
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izjemnem številu vlog se ustrezen rok 
iz odstavka 3 lahko samo enkrat podaljša 
za nadaljnjih 60 dni. Vložnika je treba o 
takem podaljšanju obvestiti še pred 
iztekom roka iz odstavka 3.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Na novo določeni roki so nerealistični in precej presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si 
ga je zastavila Komisija, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov zdravljenja, ki so 
pridobili „običajno“ dovoljenje za promet.

Predlog spremembe 65
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so mestom 
izdajanja na voljo podatki o dejanski ceni 
zdravila, da se preprečijo morebitni učinki 
izkrivljanja, ki bi jih lahko povzročila 
nepreglednost v zvezi z objavljenimi 
cenami na trgu.

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalci farmacevtskih izdelkov in zdravstvene zavarovalnice sklepajo vse več 
prostovoljnih sporazumov, kot so pogodbe o popustih. Posledično dejanska cena zdravila 
zdravnikom in farmacevtom ni znana, zato bolniku ni vedno predpisano najcenejše in torej 
ekonomsko najugodnejše zdravilo.

Predlog spremembe 66
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko
imetnik dovoljenja za promet kadar koli
vloži vlogo za vključitev zdravila v
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Če javni sistem zdravstvenega 
zavarovanja obsega več sistemov ali 
kategorij vključitve, lahko imetnik 
dovoljenja za promet zaprosi za vključitev 
svojega izdelka v sistem ali kategorijo po 
lastni izbiri. Pristojni organi vložniku 
predložijo uradno potrdilo o prejemu.

2. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet zagotovijo, da lahko vloži vlogo za 
vključitev zdravila na področje javnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja. Če 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja 
obsega več sistemov ali kategorij 
vključitve, lahko imetnik dovoljenja za 
promet zaprosi za vključitev svojega 
izdelka v sistem ali kategorijo po lastni 
izbiri. Pristojni organi vložniku predložijo 
uradno potrdilo o prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabi se jasnejša formulacija in črta navedek „kadar koli“, ki povzroča pravno 
negotovost.
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Predlog spremembe 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice zagotovijo, da se 
odločitev o vlogi za vključitev zdravila na
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo je vložil imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z zahtevami, 
ki veljajo v zadevni državi članici, sprejme 
in sporoči vložniku v 60 dneh od prejema 
vloge. Za zdravila, za katera države članice 
kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
je ta rok 90 dni. Za generična zdravila se ta 
rok lahko skrajša na 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

rok lahko skrajša na 30 dni, če je 
referenčno zdravilo že vključeno v javni 
sistem zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 69
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Na novo določeni roki so nerealistični in precej presegajo potrebno za uresničitev cilja, ki si 
ga je zastavila Komisija, to je zagotoviti hiter dostop do novih načinov zdravljenja, ki so 
pridobili „običajno“ dovoljenje za promet.

Predlog spremembe 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 30 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. fr

Predlog spremembe 71
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma 
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 30 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja.
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.
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Or. en

Predlog spremembe 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Ne glede na organizacijo svojih notranjih 
postopkov države članice zagotovijo, da 
celoten postopek vključitve iz odstavka 5 
tega člena in postopka odobritve cene iz 
člena 3 ne presega 120 dni. Za zdravila, za 
katera države članice kot del svojega 
postopka odločanja uporabljajo oceno 
zdravstvene tehnologije, pa ta rok ne 
presega 180 dni. Za generična zdravila ta 
rok ne presega 60 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Navedeni roki 
se lahko podaljšajo v skladu z odstavkom 5 
tega člena ali členom 3(5).

Or. fr

Predlog spremembe 73
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na organizacijo njihovih
notranjih postopkov države članice 
zagotovijo, da celoten postopek vključitve 
iz odstavka 5 tega člena in postopka 
odobritve cene iz člena 3 ne presega 
120 dni. Za zdravila, za katera države 
članice kot del svojega postopka odločanja 
uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije, 
pa ta rok ne presega 180 dni. Za generična 

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

rok ne presega 60 dni, če je referenčno 
zdravilo že vključeno v javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Navedeni roki 
se lahko podaljšajo v skladu z odstavkom 5 
tega člena ali členom 3(5).

Or. en

Predlog spremembe 74
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker je odločitev o tem, ali naj se zdravilo vključi v področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali ne, v nacionalni pristojnosti, ni treba, da države članice Komisiji a priori
sporočajo svoja merila za oceno.

Predlog spremembe 75
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Države članice objavijo ustrezno 
publikacijo in Komisiji sporočijo merila, ki 
jih morajo pristojni organi upoštevati pri 
odločanju o tem, ali bodo zdravilo vključili
na področje javnega sistema zdravstvenega 
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zavarovanja ali ne. zavarovanja ali ne. Objavijo se tudi 
identiteta in izjave o interesih 
strokovnjakov, ki so sodelovali v postopku 
odločanja.

Or. en

Predlog spremembe 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. hu

Obrazložitev

Del predloga, s katerim bi bili organu odločanja naloženi denarna kazen in plačilo 
odškodnine, če odločitve ne bi sprejel v predpisanem roku, ni sprejemljiv. To velja tudi za 
morebitne začasne ukrepe. Zdravila ni mogoče vključiti v podporno shemo na podlagi 
začasnega ukrepa. Poleg tega ni jasno niti, na kateri podlagi bi izračunali znesek denarne 
kazni in odškodnine. Torej ne bi smeli podpreti zamisli o „nadorganu“, ki bi ga ustanovili ali 
imenovali za izplačevanje odškodnin.

Predlog spremembe 77
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) v čim krajšem času in po prehodnih 
postopkih sprejme začasne ukrepe, da se 
popravi domnevna kršitev ali prepreči 
nadaljnja škoda zadevnim interesom;
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b) vložniku v primeru neskladnosti z roki 
iz člena 7 dodeli odškodnino, kadar jo ta 
zahteva, razen če lahko pristojni organ 
dokaže, da za zamudo ne odgovarja;
c) naloži denarno kazen, ki se izračuna na 
dan zamude.
Za namene točke (c) se denarna kazen 
izračuna glede na težo kršitve, njeno 
trajanje in potrebo po zagotovitvi 
odvračilnega učinka kazni na nadaljnje 
kršitve.
Države članice lahko določijo, da lahko 
organ iz prvega pododstavka upošteva 
verjetne posledice možnih ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom, za vse 
interese, ki bi lahko bili oškodovani, in za 
javni interes, ter se lahko odločijo, da 
takih ukrepov ne sprejmejo, če bi njihove 
negativne posledice lahko presegle 
njihove koristi.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 79
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zadevnemu organu v skladu z 
nacionalno zakonodajo sporoči vse 
morebitne primere neskladnosti z roki iz 
člena 7, če pristojni organ ne more 
dokazati, da ni odgovoren za zamudo;

Or. en

Predlog spremembe 80
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 81
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82
Phil Prendergast
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 83
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 84
Bernadette Vergnaud
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka odločitev o izključitvi zdravila iz
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevnega izdelka 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih. Take 
odločitve vključujejo tudi vse ocene, 
strokovna mnenja ali priporočila, na 
katerih so utemeljene. Vložnika je treba 
obvestiti o vseh sredstvih, ki jih ima na 
voljo, vključno s sodnimi sredstvi, in o 
rokih za uporabo takih sredstev.

1. Vsaka odločitev o izključitvi zdravila s
področja javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja ali spremembi obsega ali 
pogojev vključenosti zadevnega izdelka 
vsebuje navedbo razlogov, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih merilih.
Vložnika je treba obvestiti o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, in o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po predložitvi poročil strokovnjakov v podporo vsaki odločitvi organov, ki je v 
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 85
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po podrobni utemeljitvi v podporo vsaki odločitvi organov o izključitvi zdravila s 
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področja javnega sistema zdravstvenega zavarovanja, ki je v nasprotju s komercialnimi 
interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 86
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 87
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 88
Phil Prendergast
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 89
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po predložitvi poročil strokovnjakov v podporo vsaki odločitvi organov, ki je v
nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je nesorazmerna.

Predlog spremembe 90
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 3. Ukrepi iz odstavka 1, vključno z vsemi 



PE497.814v01-00 40/53 AM\915272SL.doc

SL

ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, se objavijo 
v ustrezni publikaciji.

ocenami, strokovnimi mnenji ali 
priporočili, na katerih temeljijo, so 
dostopni javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 91
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, na čigar interese ali pravni položaj 
vplivajo ukrepi iz odstavka 1, pristojni 
organi opredelijo objektivne podatke in 
merila, na podlagi katerih so bili sprejeti 
ukrepi v zvezi z njihovimi zdravili. V 
takem primeru pristojni organi imetnika 
dovoljenja za promet obvestijo tudi o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, ter o rokih za uporabo 
takih sredstev.

4. Na zahtevo imetnika dovoljenja za 
promet, na čigar interese ali pravni položaj 
vplivajo ukrepi iz odstavka 1, pristojni 
organi slednjega obvestijo o vseh 
sredstvih, ki jih ima na voljo, vključno s 
sodnimi sredstvi, ter o rokih za uporabo 
takih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva po podrobni utemeljitvi v podporo vsaki odločitvi organov o njihovi politiki v zvezi s 
predpisovanjem zdravil, ki bi bila lahko v nasprotju s komercialnimi interesi proizvajalcev, je 
nesorazmerna.

Predlog spremembe 92
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti, bioekvivalenci ali biološki 
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podobnosti

Or. en

Predlog spremembe 93
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti, bioekvivalenci ali biološki 
podobnosti

Or. en

Obrazložitev

Da se elementi, na katerih temelji dovoljenje za promet, ne ocenjujejo ponovno, bi moralo 
veljati tudi za podobna biološka zdravila, odobrena v skladu s členom 10(4)Direktive 
2001/83/ES.

Predlog spremembe 94
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti,
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti,
učinkovitosti, bioekvivalenci ali biološki 
podobnosti

Or. fr

Obrazložitev

Glavna dodana vrednost takega preoblikovanja je vključitev posebnih določb za generična 
zdravila. Da pa bi zajeli vsa generična zdravila, vključno z biološkimi zdravljenji, je treba 
pojmu bioekvivalenca dodati še pojem biološka podobnost.
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Predlog spremembe 95
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Neizvajanje ponovne ocene elementov, na 
katerih temelji dovoljenje za promet

Or. en

Obrazložitev

Naslov bi moral biti splošen in ne bi smel vključevati seznama vsega, za kar naj se ponovna 
ocena ne opravi.

Predlog spremembe 96
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti ali bioekvivalenci

Dodatna dokazila o kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti, bioekvivalenci ali biološki 
podobnosti

Or. en

Predlog spremembe 97
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 

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

temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco ali biološko podobnost
zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Da se elementi, na katerih temelji dovoljenje za promet, ne ocenjujejo ponovno, bi moralo 
veljati tudi za podobna biološka zdravila, odobrena v skladu s členom 10(4)Direktive 
2001/83/ES.

Predlog spremembe 98
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil lahko države članice izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost ali učinkovitost 
zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Zadevnim organom je treba zagotoviti možnost, da ponovno ocenijo terapevtski pomen 
zdravila. Sorazmerni pomen zdravila se lahko namreč bistveno spremeni, ko se na trgu 
pojavijo nove konkurenčne molekule ali je odkrita nova terapevtska značilnost. Poleg tega so 
zadevne primerjalne ocene izključene iz pooblastil agencij, ki izdajajo dovoljenja za promet. 
Ni pa potrebna ponovna ocena bioekvivalence.

Predlog spremembe 99
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in po 
potrebi bioekvivalenco ali biološko 
podobnost zdravila ali merila za 
opredelitev zdravila kot zdravila sirote.

Ta direktiva pa ne preprečuje državam 
članicam, da bi podatke iz postopkov za 
pridobitev dovoljenja za promet uporabile 
za oceno zdravstvene tehnologije ali 
farmako-ekonomsko oceno.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev predloga spremembe 19, da se vključi tudi biološka podobnost, ki jo ugotovi 
Evropska agencija za zdravila v fazi odobritve dovoljenja za promet z zdravilom

Predlog spremembe 100
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene elementov, na katerih 
temelji dovoljenje za promet, kar velja tudi 
za kakovost, varnost, učinkovitost in 
bioekvivalenco ali biološko podobnost
zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 101
Sirpa Pietikäinen
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru odločitev o določanju cen in 
povračil države članice ne izvajajo 
ponovne ocene meril, na katerih temelji 
dovoljenje za promet.

Or. en

Predlog spremembe 102
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 103
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 104
Bernadette Vergnaud
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Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Obrazložitev

Določbe tega člena presegajo potrebno za uresničitev zastavljenega cilja, z njimi pa se krši 
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tudi načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, Komisijo
nemudoma obvesti o predvidenem osnutku 
ukrepa in utemeljitvah, na katerih temelji 
ukrep.

(1) Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, Komisijo 
obvesti o predvidenem osnutku ukrepa in 
utemeljitvah, na katerih temelji ukrep.

Or. hu

Predlog spremembe 106
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, Komisijo
nemudoma obvesti o predvidenem osnutku 
ukrepa in utemeljitvah, na katerih temelji 
ukrep.

1. Kadar država članica namerava sprejeti 
ali spremeniti kateri koli ukrep, ki spada na 
področje uporabe te direktive, mora
Komisijo obvestiti o predvidenem osnutku 
ukrepa in utemeljitvah, na katerih temelji 
ukrep.

Or. en

Predlog spremembe 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki 
jih to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če 
je seznanjenost s takimi besedili potrebna 
za oceno posledic predlaganega ukrepa.

črtano

Or. hu

Predlog spremembe 108
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je primerno, države članice 
sočasno predložijo tudi besedila temeljnih 
zakonodajnih ali regulativnih določb, ki jih 
to v prvi vrsti in neposredno zadeva, če je 
seznanjenost s takimi besedili potrebna za 
oceno posledic predlaganega ukrepa.

2. Kadar je primerno, morajo države 
članice sočasno predložiti tudi besedila 
temeljnih zakonodajnih ali regulativnih 
določb, ki jih to v prvi vrsti in neposredno 
zadeva, če je seznanjenost s takimi besedili 
potrebna za oceno posledic predlaganega 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice ponovno predložijo 
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.

črtano
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Or. hu

Predlog spremembe 110
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice ponovno predložijo
osnutek ukrepa iz odstavka 1, če osnutek 
spremenijo tako, da se bistveno spremenita 
njegov obseg ali vsebina ali skrajša rok, ki 
je bil prvotno predviden za izvedbo.

3. Države članice morajo ponovno
predložiti osnutek ukrepa iz odstavka 1, če 
osnutek spremenijo tako, da se bistveno 
spremenita njegov obseg ali vsebina ali 
skrajša rok, ki je bil prvotno predviden za 
izvedbo.

Or. en

Predlog spremembe 111
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoja
pripombe v treh mesecih.

Komisija državi članici posreduje svoje
pripombe.

Or. fr

Predlog spremembe 112
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoja

Komisija lahko državi članici, ki je poslala 
obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje svoje
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pripombe v treh mesecih. pripombe v treh mesecih, država članica 
pa jih nato objavi v obliki spletne 
podatkovne zbirke.

Or. hu

Predlog spremembe 113
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica čim bolj upošteva
pripombe Komisije, zlasti če te opozarjajo 
na morebitno neskladnost s pravom Unije.

Zadevna država članica mora upoštevati
pripombe Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

(5) Ko zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije, ta pa ga objavi v 
obliki javne spletne podatkovne zbirke.

Or. hu

Predlog spremembe 115
Adam Bielan
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji. Če je 
Komisija predložila pripombe v skladu z 
odstavkom 4, se temu sporočilu priloži 
poročilo o ukrepih, sprejetih v odgovor na 
pripombe Komisije.

5. Ko zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, mora končno 
besedilo nemudoma predložiti Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 116
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Komisija vzpostavi in vzdržuje javno 
dostopno spletno podatkovno zbirko s 
primerjalnimi podatki o nabavnih cenah 
za vsa zdravila, ki so jih kupile države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) seznam zdravil, katerih cene so bile 
registrirane v zadevnem obdobju, in cene, 
ki jih je mogoče pridobiti za te izdelke;
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Or. hu

Obrazložitev

Preglednost cen zdravil in njihova primerljivost med državami članicami sta pomembni. 
Trenutno poteka projekt EURIPID, ki ga skupaj financirajo Komisija in države članice ter 
katerega namen je zagotoviti primerjavo med cenami zdravil v posameznih državah članicah. 
Projekt bi bilo treba nadaljevati, da se zagotovi preglednost cen. Kar zadeva obveščanje 
Komisije o cenah, je treba torej vsebino veljavne „direktive o preglednosti“ (Direktive 
89/105/EGS) vključiti v novo direktivo. S tem je mogoče pojasniti predlagano dopolnilo 
prvega odstavka.

Predlog spremembe 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) seznam zdravil, za katere je bilo 
odobreno povišanje cen v zadevnem 
obdobju, in nove cene, ki jih je mogoče 
pridobiti za te izdelke.

Or. hu

Obrazložitev

Preglednost cen zdravil in njihova primerljivost med državami članicami sta pomembni. 
Trenutno poteka projekt EURIPID, ki ga skupaj financirajo Komisija in države članice ter 
katerega namen je zagotoviti primerjavo med cenami zdravil v posameznih državah članicah. 
Projekt bi bilo treba nadaljevati, da se zagotovi preglednost cen. Kar zadeva obveščanje 
Komisije o cenah, je treba torej vsebino veljavne „direktive o preglednosti“ (Direktive 
89/105/EGS) vključiti v novo direktivo. S tem je mogoče pojasniti predlagano dopolnilo 
prvega odstavka.


