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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby vnitrostátní opatření snížila účinky 
těchto rozdílů na vnitřní trh, měla by 
splňovat minimální procesní požadavky 
umožňující všem zúčastněným stranám 
ověřit, že tato opatření nevytvářejí 
množstevní omezení dovozu nebo vývozu 
ani opatření s rovnocenným účinkem. Tyto 
požadavky by se však neměly dotýkat 
politik těch členských států, které při 
tvorbě cen léčivých přípravků spoléhají 
především na svobodnou hospodářskou 
soutěž. Rovněž by se neměly dotýkat 
vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen a 
zavádění systémů sociálního zabezpečení, 
pokud to není nutné k zajištění 
průhlednosti ve smyslu této směrnice a 
k zajištění fungování vnitřního trhu.

(6) Aby vnitrostátní opatření snížila účinky 
těchto rozdílů na vnitřní trh, měla by 
splňovat minimální procesní požadavky 
umožňující všem zúčastněným stranám 
ověřit, že tato opatření nevytvářejí 
množstevní omezení dovozu nebo vývozu 
ani opatření s rovnocenným účinkem. Tyto 
požadavky mají rovněž zajistit větší 
předvídatelnost a právní jistotu pro 
výrobce farmaceutických výrobků a 
přispět k podpoře výzkumu a uvádění 
inovačních léčivých přípravků na trh, aby 
z nich měli prospěch pacienti. Tyto 
požadavky by se však neměly dotýkat 
politik těch členských států, které při 
tvorbě cen léčivých přípravků spoléhají 
především na svobodnou hospodářskou 
soutěž. Rovněž by se neměly dotýkat 
vnitrostátních politik v oblasti tvorby cen a 
zavádění systémů sociálního zabezpečení, 
pokud to není nutné k zajištění 
průhlednosti ve smyslu této směrnice a 
k zajištění fungování vnitřního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Aby se usnadnilo dodržování těchto 
lhůt, může být užitečné, aby žadatelé 
zahájili postup schvalování cen a zařazení 
léčivého přípravku do zdravotního 
pojištění ještě před formálním udělením 
registrace. Za tímto účelem mohou 
členské státy dát žadatelům možnost podat 
žádost, jakmile Výbor pro humánní léčivé 
přípravky nebo vnitrostátní orgán  
odpovědný za řízení o registraci vydá v 
této věci kladné stanovisko. V takových 
případech by měla lhůta začít běžet ode 
dne formálního obdržení rozhodnutí o 
registraci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Soudní opravné prostředky dostupné 
v jednotlivých členských státech hrají při 
zajišťování dodržování lhůt omezenou 
úlohu v důsledku často zdlouhavých 
postupů ve vnitrostátních jurisdikcích, 
které odrazují dotčené společnosti od 
zahájení právních kroků. Proto kontrola a 
vymáhání dodržování lhůt pro rozhodnutí o 
tvorbě cen a úhradách vyžadují efektivní 
mechanismy.

(13) Soudní opravné prostředky dostupné 
v jednotlivých členských státech hrají při 
zajišťování dodržování lhůt omezenou 
úlohu v důsledku často zdlouhavých 
postupů ve vnitrostátních jurisdikcích, 
které odrazují dotčené společnosti od 
zahájení právních kroků. Proto kontrola a 
vymáhání dodržování lhůt pro rozhodnutí o 
tvorbě cen a úhradách vyžadují efektivní 
mechanismy. Za tímto účelem členské 
státy určí orgán, kterým může být stávající 
orgán, pověřený ukládáním nápravných 
opatření uvedených v této směrnici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Stejně tak v případě léků pro vzácná 
onemocnění členské státy znovu 
neposuzují kritéria pro označení léčivého 
přípravku pro vzácná onemocnění, včetně 
významného přínosu. Pokud je to však 
nutné pro rozhodnutí o tvorbě cen a 
úhradách, pro hodnocení zdravotnických 
technologií nebo pro účely farmako-
ekonomického hodnocení, mohou členské 
státy vzít v úvahu údaje o posouzení těchto 
faktorů v průběhu postupu registrace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „hodnocením zdravotnických 
technologií“ hodnocení relativní účinnosti 
nebo krátkodobé a dlouhodobé 
efektivnosti léčivého přípravku 
v porovnání s ostatními zdravotnickými 

(5) „hodnocením zdravotnických 
technologií“ systematické, transparentní, 
nestranné a důsledné hodnocení 
zdravotních, sociálních, ekonomických a 
etických otázek spojených s používáním 
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technologiemi užívanými pro léčbu 
příslušného onemocnění.

zdravotnických technologií. Jeho cílem je 
poskytovat informace pro vytváření  
bezpečných, účinných politik v oblasti 
zdraví, které jsou zaměřeny na pacienta a 
snaží se dosáhnout co největšího 
prospěchu.

Or. en

Odůvodnění

Definice hodnocením zdravotnických technologií (HTA) podle této směrnice by měla být v 
souladu s definicí vnitrostátních agentur HTA, které spolupracují v rámci sítě HTA EU.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. Členské 
státy mohou také poskytnout držitelům 
rozhodnutí o registraci možnost podávat 
žádosti, jakmile Výbor pro humánní léčivé 
přípravky zřízený nařízením (ES) č. 
726/2004 nebo příslušný vnitrostátní 
orgán vydal kladné stanovisko. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti do 10 dnů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Jejím účelem je zabránit nepatřičnému prodlení při potvrzování přijetí.     
S cílem pomoci členským státům dodržovat termíny se jeví jako užitečné umožnit podávat 
žádosti v dřívější fázi, a to ihned poté, co Výbor pro humánní léčivé přípravky nebo 
vnitrostátní orgán odpovědný za řízení o registraci vydal kladné stanovisko. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem pomoci členským státům dodržovat termíny se jeví jako užitečné umožnit podávat 
žádosti v dřívější fázi, a to ihned poté, co Výbor pro humánní léčivé přípravky nebo 
vnitrostátní orgán odpovědný za řízení o registraci vydal kladné stanovisko. Nicméně v těchto 
případech lhůty začínají běžet až ode dne formálního obdržení rozhodnutí o registraci, což by 
poskytlo vnitrostátním orgánům nějaký čas navíc na zpracování žádosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 

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

léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo k nepřiměřenému 
prodlení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti do 10 dnů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo k nepřiměřenému 
prodlení.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit. 

4. Členské státy musí podrobně stanovit a 
vhodným způsobem zveřejnit údaje a 
dokumenty, které musí žadatel předložit. 

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány do 10 dnů žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a dokumenty potřebné pro 
schválení zvýšení ceny měly být vhodným způsobem zveřejněny stejně jako kritéria pro 
schválení cen. V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně 
stanovenou lhůtu pro potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo      
k nepřiměřenému prodlení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Navíc nejméně jednou za rok provede 
tento členský stát přezkum s cílem ověřit, 
zda makroekonomické podmínky 
opravňují k tomu, aby zmrazení cen 
pokračovalo v nezměněné podobě.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo k nepřiměřenému 
prodlení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí o 
registraci mohl kdykoli podat žádosti o 
výjimku. Příslušné orgány vystaví žadateli 
oficiální potvrzení o přijetí žádosti do 10 
dnů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo k nepřiměřenému 
prodlení.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby o žádosti 
uvedené v odstavci 2 bylo přijato 
odůvodněné rozhodnutí a aby bylo 
rozhodnutí žadateli sděleno do 60 dnů od 
obdržení žádosti. Nejsou-li informace 
přiložené k žádosti dostatečné, uvědomí 
příslušné orgány do 10 dnů žadatele o tom, 
jaké doplňující informace jsou nutné, a 
přijmou konečné rozhodnutí do 60 dnů od 
obdržení těchto doplňujících informací.  
Je-li udělena výjimka, zveřejní příslušné 
orgány neprodleně sdělení o povoleném 
zvýšení ceny. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo k nepřiměřenému 
prodlení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Členské státy mohou také 
poskytnout držitelům rozhodnutí o 
registraci možnost podávat žádosti, 
jakmile Výbor pro humánní léčivé 
přípravky zřízený nařízením (ES) č. 
726/2004 nebo příslušný vnitrostátní 
orgán vydal kladné stanovisko. Jestliže 
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o přijetí žádosti. systém veřejného zdravotního pojištění 
obsahuje několik programů či kategorií 
úhrad, je držitel rozhodnutí o registraci 
oprávněn požádat o začlenění svého 
přípravku do programu nebo kategorie dle 
svého výběru. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti 
do 10 dnů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Jejím účelem je zabránit nepatřičnému prodlení při potvrzování přijetí.     
S cílem pomoci členským státům dodržovat termíny se jeví jako užitečné umožnit podávat 
žádosti v dřívější fázi, a to ihned poté, co Výbor pro humánní léčivé přípravky nebo 
vnitrostátní orgán odpovědný za řízení o registraci vydal kladné stanovisko. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

S cílem pomoci členským státům dodržovat termíny se jeví jako užitečné umožnit podávat 
žádosti v dřívější fázi, a to ihned poté, co Výbor pro humánní léčivé přípravky nebo 
vnitrostátní orgán odpovědný za řízení o registraci vydal kladné stanovisko. Nicméně v těchto 
případech lhůty začínají běžet až ode dne formálního obdržení rozhodnutí o registraci, což by 
poskytlo vnitrostátním orgánům nějaký čas navíc na zpracování žádosti.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti tohoto postupu by bylo užitečné mít jasně stanovenou lhůtu pro 
potvrzení o přijetí. Cílem je, aby při potvrzování přijetí nedocházelo k nepřiměřenému 
prodlení.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) přijímat co nejrychleji a prostřednictvím 
předběžných postupů předběžná opatření s 
cílem napravit údajné porušení nebo 
zabránit dalšímu poškození dotčených 
zájmů;

a) přijímat co nejrychleji a prostřednictvím 
předběžných postupů předběžná opatření s 
cílem napravit údajné porušení nebo 
zabránit dalšímu poškození dotčených 
zájmů;

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

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

c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá v 
závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování. 

Or. en

Odůvodnění

I když mohou mít pokuty odrazující účinek a nutí vnitrostátní orgány pověřené stanovováním 
cen a úhrad, aby dodržovaly lhůty, mohou mít také negativní vedlejší účinky, a to, že orgány 
mohou raději žádost zamítnout, než aby riskovaly zaplacení pokuty. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 11 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí v případě, že 1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí v případě, že 
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členské státy přijmou opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat předepisování 
konkrétních vyjmenovaných léčivých 
přípravků.

členské státy přijmou opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat předepisování 
konkrétních vyjmenovaných léčivých 
přípravků nebo kategorie léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost by se měla vztahovat i na opatření určená na podporu předepisování 
kategorií léčivých přípravků, nejen na předepisování konkrétních vyjmenovaných léčivých 
přípravků.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Tato směrnice však nebrání členským 
státům používat údaje získané během 
procesu registrace pro hodnocení 
zdravotnických technologií nebo pro účely 
farmakoekonomického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zamezit zpoždění postupu z důvodu opětovného hodnocení 
stejných prvků, které již byly hodnoceny v postupu registrace. Mělo by se však upřesnit, že 
členské státy mohou mít k těmto údajům přístup a opírat se o ně v rozhodnutích o cenách a 
úhradách. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by také měly poskytnout Komisi orientační časový plán rozhodovacího postupu, 
aby mohla Komise před konečným přijetím návrhu předložit případné připomínky . 

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise může své připomínky zaslat 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, před konečným přijetím návrhu 
členským státem.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že možnost Komise předložit připomínky k návrhu opatření nemá odkladný účinek 
na postup na vnitrostátní úrovni, což by způsobilo nepřiměřené zpoždění. 
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit postup oznamování, aby to členské státy 
tolik nezatěžovalo. To by nemělo bránit Komisi, aby od vnitrostátních orgánů takové 
informace požadovala, pokud mohou vzniknout pochybnosti o rozporu s právem EU. 
Systematické podávání zpráv od dotyčného členského státu by však mohlo pro vnitrostátní 
orgány znamenat příliš velkou administrativní zátěž, které je třeba se vyhnout. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 17 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
a 1. července každého následujícího roku 
členské státy sdělí Komisi a vhodným 
způsobem zveřejní podrobnou zprávu 
uvádějící tyto informace:

1. Do 1. července roku […] [doplnit datum 
– rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 
1. července každého následujícího roku 
členské státy sdělí Komisi a vhodným 
způsobem zveřejní podrobnou zprávu 
uvádějící tyto informace:

a) počet žádostí obdržených podle článků 
3, 4 a 7 během předcházejícího roku;

a) počet žádostí obdržených podle článků 
3, 4 a 7 během předcházejícího roku;

b) doba potřebná pro vydání rozhodnutí o 
každé z žádostí obdržených podle článků 3, 
4 a 7;

b) doba potřebná pro vydání rozhodnutí o 
každé z žádostí obdržených podle článků 3,
4 a 7;

c) analýza hlavních důvodů případných 
prodlení spolu s doporučeními pro sladění 

c) analýza hlavních důvodů případných 
prodlení.
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rozhodovacích postupů s lhůtami 
stanovenými v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Roční zpráva by měla stačit, aby Komise získala relevantní údaje. Termín by měl být 
1. července, což by umožnilo podání dostatečného počtu žádostí podle nových vnitrostátních 
předpisů provádějících tuto směrnici, aby první zpráva obsahovala dostatečné údaje. 
Doporučení uvést rozhodovací procesy do souladu s lhůtami směrnice by měla provést buď 
Komise nebo nezávislý orgán, nikoli vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 17 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise každých šest měsíců zveřejní 
zprávu na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle odstavce 1.

2. Komise každý rok zveřejní zprávu na 
základě informací poskytnutých členskými 
státy podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Každoroční zpráva Komise by byla užitečnější, protože by byla vypracována na základě 
širšího spektra údajů předložených členskými státy prostřednictvím jejich vlastních zpráv. 
Sladění s předchozím pozměňovacím návrhem týkajícím se každoročních vnitrostátních zpráv 
o provádění časových lhůt.


