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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dla ułatwienia przestrzegania tych 
terminów przydatne może być, aby 
wnioskodawcy rozpoczynali procedury 
odnoszące się do zatwierdzania cen lub do 
obejmowania produktu leczniczego 
systemami ubezpieczeń zdrowotnych już 
przed oficjalnym przyznaniem pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. W tym celu 
państwa członkowskie mogą umożliwić 
wnioskodawcom składanie wniosków 
natychmiast po wydaniu pozytywnej opinii 
w danej sprawie przez Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi lub przez organ krajowy 
odpowiedzialny za procedurę udzielania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 
W takich przypadkach bieg terminów 
powinien liczyć się od oficjalnego odbioru 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Sądowe środki odwoławcze dostępne 
w państwach członkowskich odgrywają 
ograniczoną rolę w zapewnianiu zgodności 
z terminami ze względu na często 
długotrwałe postępowanie w sprawach 
podlegających jurysdykcji krajowej, które 
zniechęca zainteresowane przedsiębiorstwa 
do wszczynania postępowania sądowego. 
Konieczne jest zatem ustanowienie 
skutecznych mechanizmów kontroli 

(13) Sądowe środki odwoławcze dostępne 
w państwach członkowskich odgrywają 
ograniczoną rolę w zapewnianiu zgodności 
z terminami ze względu na często 
długotrwałe postępowanie w sprawach 
podlegających jurysdykcji krajowej, które 
zniechęca zainteresowane przedsiębiorstwa 
do wszczynania postępowania sądowego. 
Konieczne jest zatem ustanowienie 
skutecznych mechanizmów kontroli 
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i egzekwowania zgodności z terminami 
podejmowania decyzji dotyczących 
ustalania cen i refundacji.

i egzekwowania zgodności z terminami 
podejmowania decyzji dotyczących 
ustalania cen i refundacji. W tym celu 
państwa członkowskie wyznaczają organ –
może to być organ już istniejący –
któremu powierzone zostają uprawnienia 
do stosowania środków odwoławczych 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Podobnie w przypadku leków sierocych 
państwa członkowskie nie oceniają 
ponownie kryteriów uznawania za lek 
sierocy, w tym kryterium znacznych 
korzyści. Jednakże jeżeli jest to potrzebne 
do decyzji o wycenie i zwrocie kosztów, 
w tym do celów oceny technologii 
medycznej lub oceny 
farmakoekonomicznej, państwa 
członkowskie mogą uwzględnić dane 
związane z oceną tych elementów 
w procedurze udzielania zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „ocena technologii medycznych” 
oznacza ocenę względnej skuteczności lub 
krótko- i długoterminowej skuteczności 
danego produktu leczniczego 
w porównaniu z innymi technologiami 
medycznymi stosowanymi w leczeniu 
przedmiotowego schorzenia.

(5) „ocena technologii medycznych” 
oznacza systematyczną, przejrzystą, 
obiektywną i rzetelną ocenę medycznych, 
społecznych, ekonomicznych i etycznych 
kwestii związanych z wykorzystywaniem 
technologii medycznych. Jej celem jest 
tworzenie podstawy do kształtowania 
bezpiecznej, skutecznej polityki 
zdrowotnej skupionej na pacjentach 
i dążącej do optymalnego wykorzystania 
środków finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja oceny technologii medycznych zawarta w przedmiotowej dyrektywie powinna być 
zgodna z definicją stosowaną przez krajowe agencje ds. oceny technologii medycznych 
współpracujące w ramach europejskiej sieci ds. oceny technologii medycznych (EUnetHTA).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia 
w dowolnym momencie wniosku 
o zatwierdzenie ceny. Państwa 
członkowskie mogą również zapewnić
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość składania takich 
wniosków, gdy tylko Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
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u Ludzi ustanowiony rozporządzeniem 
(WE) nr 726/2004 lub właściwy organ 
krajowy wyda pozytywną opinię. Właściwe 
organy dostarczają wnioskodawcy 
oficjalne potwierdzenie odbioru w ciągu 
10 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru. Aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu terminów, 
przydatne mogłoby okazać się wprowadzenie możliwości składania wniosków na 
wcześniejszym etapie, natychmiast po wydaniu pozytywnej opinii przez Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub organ krajowy odpowiedzialny za procedurę udzielania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu terminów, przydatne mogłoby okazać 
się wprowadzenie możliwości składania wniosków na wcześniejszym etapie, natychmiast po 
wydaniu pozytywnej opinii przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
organ krajowy odpowiedzialny za procedurę udzielania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 
W takich przypadkach bieg terminów musi jednak rozpoczynać się dopiero w chwili 
oficjalnego odbioru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, przez co organy krajowe 
zyskałyby trochę dodatkowego czasu na rozpatrzenie wniosku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
w ciągu 10 dni powiadamiają 
wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe 
informacje dodatkowe są wymagane, 
i podejmują ostateczną decyzję w terminie 
60 dni od daty otrzymania takich 
dodatkowych informacji. W przypadku 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie szczegółowo
określają informacje i dokumenty, które 
musi przedstawić wnioskodawca. 

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają oraz podają w odpowiedniej 
publikacji informacje i dokumenty, które 
musi przedstawić wnioskodawca. 

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 

Wnioskodawca przedstawia właściwym 
organom odpowiednie informacje, w tym 
szczegóły dotyczące zdarzeń, które 
wystąpiły od czasu ostatniego ustalenia 
ceny produktu leczniczego i które, jego 
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zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy niezwłocznie
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

zdaniem, uzasadniają podwyżkę ceny, 
której dotyczy wniosek. Jeżeli informacje 
dołączone do wniosku są niewystarczające, 
właściwe organy w ciągu 10 dni 
powiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie 
szczegółowe informacje dodatkowe są 
wymagane, i podejmują ostateczną decyzję 
w terminie 60 dni od daty otrzymania 
takich dodatkowych informacji. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
wytyczne administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości kryteria do uwzględnienia oraz dokumenty wymagane do 
zatwierdzenia podwyżki ceny należy podawać w odpowiedniej publikacji, tak jak kryteria 
stosowane przy zatwierdzaniu ceny. Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne 
byłoby jasne określenie terminu potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich 
zbędnych opóźnień w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Ponadto co najmniej raz w roku to 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
w celu upewnienia się, czy warunki 
makroekonomiczne uzasadniają 
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kontynuację zamrożenia bez zmian. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą złożyć wniosek 
o przyznanie odstępstwa od zamrożenia lub 
obniżenia cen, jeżeli jest to podyktowane 
szczególnymi względami. Wniosek 
zawiera stosowne uzasadnienie. Państwa 
członkowskie zapewniają posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o przyznanie 
odstępstwa. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru w ciągu 10 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, została podjęta 
i przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku przyznania 
odstępstwa właściwe organy niezwłocznie 
publikują oświadczenie o zezwoleniu na 
podwyższenie ceny. 

uzasadniona decyzja w sprawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, została podjęta 
i przekazana wnioskodawcy w terminie 60 
dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
Jeżeli informacje dołączone do wniosku są 
niewystarczające, właściwe organy 
w ciągu 10 dni powiadamiają 
wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe 
informacje dodatkowe są wymagane, 
i podejmują ostateczną decyzję w terminie 
60 dni od daty otrzymania takich 
dodatkowych informacji. W przypadku 
przyznania odstępstwa właściwe organy 
niezwłocznie publikują oświadczenie 
o zezwoleniu na podwyższenie ceny. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia 
w dowolnym momencie wniosku o 
włączenie produktu leczniczego w zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Państwa członkowskie mogą 
również zapewnić posiadaczom 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
możliwość składania takich wniosków, 
gdy tylko Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 726/2004 lub właściwy organ krajowy 
wyda pozytywną opinię. Jeżeli zakres 
systemu powszechnego ubezpieczenia 
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zdrowotnego obejmuje kilka systemów lub 
kategorii, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu jest uprawniony do 
złożenia wniosku o włączenie swojego 
produktu do wybranego przez siebie 
systemu lub kategorii. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru w ciągu 10 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru. Aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu terminów, 
przydatne mogłoby okazać się wprowadzenie możliwości składania wniosków na 
wcześniejszym etapie, natychmiast po wydaniu pozytywnej opinii przez Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub organ krajowy odpowiedzialny za procedurę udzielania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony 
w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu terminów, przydatne mogłoby okazać 
się wprowadzenie możliwości składania wniosków na wcześniejszym etapie, natychmiast po 
wydaniu pozytywnej opinii przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
organ krajowy odpowiedzialny za procedurę udzielania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 
W takich przypadkach bieg terminów musi jednak rozpoczynać się dopiero w chwili 
oficjalnego odbioru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, przez co organy krajowe 
zyskałyby trochę dodatkowego czasu na rozpatrzenie wniosku.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
w ciągu 10 dni powiadamiają 
wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe 
informacje dodatkowe są wymagane, 
i podejmują ostateczną decyzję w terminie 
60 dni od daty otrzymania takich 
dodatkowych informacji. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że referencyjny 
produkt leczniczy został już włączony 
w zakres systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa 
członkowskie nie żądają żadnych 
dodatkowych informacji, których nie 
wymagają wyraźnie przepisy krajowe ani 
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wytyczne administracyjne. wytyczne administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność tej procedury, przydatne byłoby jasne określenie terminu 
potwierdzenia odbioru. Ma to na celu uniknięcie wszelkich zbędnych opóźnień 
w potwierdzaniu odbioru.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;

a) przedsięwzięcia, w możliwie 
najkrótszym terminie, w drodze 
postępowania zabezpieczającego, środków 
tymczasowych w celu skorygowania 
domniemanego naruszenia lub 
zapobieżenia dalszym szkodom wobec 
zainteresowanych podmiotów;

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

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Opłaty karne mogą wprawdzie działać odstraszająco i skłaniać organy krajowe 
odpowiedzialne za wycenę i zwrot kosztów do przestrzegania terminów, mogą jednak również 
mieć negatywny skutek uboczny – mianowicie organy mogą woleć odrzucić wniosek niż 
ponosić ryzyko płacenia takich kar. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
przyjmuje środki służące kontrolowaniu 
lub zachęcaniu do przepisywania 
określonych produktów leczniczych.

1. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
przyjmuje środki służące kontrolowaniu 
lub zachęcaniu do przepisywania 
określonych produktów leczniczych lub 
kategorii produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość powinna obowiązywać również w przypadku środków mających na celu 
zachęcanie do przepisywania kategorii produktów leczniczych, nie tylko produktów 
leczniczych wymienionych z nazwy.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach decyzji dotyczących ustalania 
cen i refundacji państwa członkowskie nie 
przeprowadzają ponownej oceny 
elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 
w tym jakości, bezpieczeństwa, 
skuteczności lub, w stosownych 
przypadkach, biorównoważności danego 
produktu leczniczego lub kryteriów 
uznawania za lek sierocy. 
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Jednakże niniejsza dyrektywa nie 
uniemożliwia państwom członkowskim 
wykorzystywania danych uzyskanych 
w procesie udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu do celów oceny 
technologii medycznej lub oceny 
farmakoekonomicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego przepisu jest uniknięcie opóźnień w procedurze wynikających z ponownej oceny 
tych samych elementów, już ocenionych w ramach procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Należy jednak sprecyzować, że państwa członkowskie mogą mieć 
dostęp do tych danych i opierać na nich swoje decyzje dotyczące wyceny i zwrotu kosztów. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny też przedstawić Komisji orientacyjny harmonogram 
procedury decyzyjnej, tak aby Komisja mogła przedłożyć ewentualne uwagi przed 
ostatecznym przyjęciem. 
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja może przesłać uwagi państwu 
członkowskiemu, które przekazało projekt 
środka, przed ostatecznym przyjęciem 
przez państwo członkowskie.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie, że możliwość przedstawienia przez Komisję uwag do projektu środków nie 
skutkuje zawieszeniem procedury na szczeblu krajowym, co powodowałoby zbędne 
opóźnienia. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu uproszczenie procedury powiadamiania w celu uczynienia jej 
mniej kłopotliwą dla państw członkowskich. Nie uniemożliwiałoby to Komisji zwracania się 
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do władz krajowych o przedstawienie takich informacji, gdyby zaistniały wątpliwości co do 
konfliktu z prawem UE. Systematyczne sprawozdania od zainteresowanych państw 
członkowskich mogłyby jednak stanowić zbyt wielkie obciążenie administracyjne dla organów 
krajowych, czego należy uniknąć. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 stycznia […] r. [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], 
a następnie do dnia 31 stycznia i 1 lipca 
każdego kolejnego roku państwa 
członkowskie przekazują Komisji i podają 
w odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

1. Do dnia 1 lipca […] r. [wstawić datę –
rok od dnia, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 akapit pierwszy], a następnie do dnia 
1 lipca każdego kolejnego roku państwa 
członkowskie przekazują Komisji i podają 
w odpowiedniej publikacji szczegółowe 
sprawozdanie zawierające następujące 
informacje:

a) liczbę wniosków otrzymanych 
w poprzednim roku zgodnie z art. 3, 4 i 7;

a) liczbę wniosków otrzymanych 
w poprzednim roku zgodnie z art. 3, 4 i 7;

b) czas przeznaczony na wydanie decyzji 
w odniesieniu do każdego z wniosków 
otrzymanych zgodnie z art. 3, 4 i 7;

b) czas przeznaczony na wydanie decyzji 
w odniesieniu do każdego z wniosków 
otrzymanych zgodnie z art. 3, 4 i 7;

c) analizę głównych przyczyn 
ewentualnych opóźnień wraz z zaleceniami 
mającymi na celu dostosowanie procesu 
decyzyjnego do terminów określonych 
w dyrektywie.

c) analizę głównych przyczyn 
ewentualnych opóźnień.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne powinno wystarczać Komisji do uzyskania odpowiednich danych. Datę 
należy ustalić na 1 lipca, aby mogła wpłynąć wystarczająca liczba wniosków na mocy nowych 
przepisów krajowych transponujących przedmiotową dyrektywę, dzięki czemu w pierwszym 
sprawozdaniu znajdą się wystarczające dane. Zalecenia dotyczące dostosowania procesów 
decyzyjnych do terminów przewidzianych w przedmiotowej dyrektywie powinny być 
wydawane albo przez Komisję, albo przez organ niezależny, a nie przez organy krajowe.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja co sześć miesięcy publikuje 
sprawozdanie dotyczące informacji 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z ust. 1.

2. Komisja co rok publikuje sprawozdanie 
dotyczące informacji przedstawionych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne Komisji byłoby bardziej przydatne, gdyż bazowałoby na szerszych 
danych przedstawionych przez państwa członkowskie w ich własnych sprawozdaniach. 
Dostosowanie do poprzedniej poprawki dotyczącej rocznych sprawozdań krajowych 
w sprawie realizacji terminów.


