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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zmierniť účinky rozdielov na 
vnútorný trh by vnútroštátne opatrenia mali 
byť v súlade s minimálnymi 
procedurálnymi požiadavkami, ktoré 
umožňujú zainteresovaným stranám overiť, 
že tieto opatrenia nepredstavujú 
množstvové obmedzenia dovozu alebo 
vývozu alebo opatrenia s rovnakým 
účinkom. Tieto požiadavky však nemôžu 
ovplyvňovať politiky tých členských 
štátov, ktoré sa pri stanovovaní cien liekov 
opierajú predovšetkým o voľnú 
hospodársku súťaž. Tieto opatrenia by 
nemali mať vplyv ani na vnútroštátne 
politiky v oblasti stanovovania cien a 
určovania programov sociálneho 
zabezpečenia s výnimkou prípadov, kde to 
je potrebné na dosiahnutie transparentnosti 
v zmysle tejto smernice a na zabezpečenie 
fungovania vnútorného trhu.

(6) S cieľom zmierniť účinky rozdielov na 
vnútorný trh by vnútroštátne opatrenia mali 
byť v súlade s minimálnymi 
procedurálnymi požiadavkami, ktoré 
umožňujú zainteresovaným stranám overiť, 
že tieto opatrenia nepredstavujú 
množstvové obmedzenia dovozu alebo 
vývozu alebo opatrenia s rovnakým 
účinkom. Tieto požiadavky majú tiež 
výrobcom farmaceutických výrobkov 
zabezpečiť väčšiu predvídateľnosť a 
právnu istotu a prispieť k podpore 
výskumu a uvádzaniu inovatívnych liekov 
na trh v prospech pacientov.  Tieto 
požiadavky však nemôžu ovplyvňovať 
politiky tých členských štátov, ktoré sa pri 
stanovovaní cien liekov opierajú 
predovšetkým o voľnú hospodársku súťaž. 
Tieto opatrenia by nemali mať vplyv ani na 
vnútroštátne politiky v oblasti 
stanovovania cien a určovania programov 
sociálneho zabezpečenia s výnimkou 
prípadov, kde to je potrebné na dosiahnutie 
transparentnosti v zmysle tejto smernice a 
na zabezpečenie fungovania vnútorného 
trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Aby sa uľahčil súlad s týmito 
lehotami, môže byť užitočné, aby 
žiadatelia iniciovali postupy na schválenie 
cien alebo na zaradenie liekov do 
systémov zdravotného poistenia ešte pred 
formálnym udelením povolenia na 
uvedenie na trh. Členské štáty môžu za 
týmto účelom poskytnúť žiadateľom 
možnosť podať žiadosť, len čo Výbor pre 
lieky na humánne použitie alebo 
vnútroštátny orgán zodpovedný za postup 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
vydá k danej veci kladné stanovisko. V 
takom prípade by lehota mala začať 
plynúť odo dňa formálneho prijatia 
povolenia na uvedenie na trh.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Súdne opravné prostriedky, ktoré sa 
môžu v členských štátoch uplatniť, 
zohrávajú pri zabezpečovaní súladu s 
lehotami len obmedzenú úlohu v dôsledku 
často zdĺhavých postupov vo 
vnútroštátnych jurisdikciách, ktoré 
odrádzajú dotknuté spoločnosti od 
iniciovania súdnych konaní. Preto sú na 
kontrolu a presadzovanie dodržiavania 
lehôt pri prijímaní rozhodnutí 
o stanovovaní cien liekov a úhradách 
potrebné účinné mechanizmy.

(13) Súdne opravné prostriedky, ktoré sa 
môžu v členských štátoch uplatniť, 
zohrávajú pri zabezpečovaní súladu s 
lehotami len obmedzenú úlohu v dôsledku 
často zdĺhavých postupov vo 
vnútroštátnych jurisdikciách, ktoré 
odrádzajú dotknuté spoločnosti od 
iniciovania súdnych konaní. Preto sú na 
kontrolu a presadzovanie dodržiavania 
lehôt pri prijímaní rozhodnutí 
o stanovovaní cien liekov a úhradách 
potrebné účinné mechanizmy. Členský štát 
na tento účel určí orgán, ktorý už môže 
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existovať, a zverí mu právomoc ukladať 
nápravné opatrenia ustanovené v tejto 
smernici.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Kvalita, bezpečnosť a účinnosť 
generických liekov vrátane bioekvivalencie 
v porovnaní s referenčným liekom sa 
zisťuje v rámci postupov pri povoľovaní 
uvedenia liekov na trh. Členské štáty by 
preto nemali v rámci postupov 
stanovovania cien liekov a úhrad opätovne 
posudzovať prvky, na základe ktorých bolo 
vydané povolenie na uvedenie liekov na 
trh, vrátane kvality, bezpečnosti, účinnosti 
alebo bioekvivalencie lieku.

(14) Kvalita, bezpečnosť a účinnosť 
generických liekov vrátane bioekvivalencie 
v porovnaní s referenčným liekom sa 
zisťuje v rámci postupov pri povoľovaní 
uvedenia liekov na trh. Členské štáty by 
preto nemali v rámci postupov 
stanovovania cien liekov a úhrad opätovne 
posudzovať prvky, na základe ktorých bolo 
vydané povolenie na uvedenie liekov na 
trh, vrátane kvality, bezpečnosti, účinnosti 
alebo bioekvivalencie lieku. 

Podobne aj v prípade liekov na zriedkavé 
choroby členské štáty opätovne 
neposudzujú kritériá na vymedzenie 
označenia liekov na zriedkavé choroby 
vrátane významného prínosu. Ak je to 
však potrebné v záujme rozhodnutia o 
stanovení cien liekov a úhradách, a to i na 
účely posúdenia zdravotníckej technológie 
alebo farmakoekonomického posúdenia, 
môžu členské štáty v priebehu postupu 
udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
zohľadniť údaje o posúdení týchto 
prvkov. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „posúdenie zdravotníckej technológie“ 
znamená posúdenie relatívnej účinnosti 
alebo krátkodobej alebo dlhodobej 
efektívnosti lieku v porovnaní s inými 
zdravotníckymi technológiami 
používanými na liečenie príslušného 
stavu.

(5) „posúdenie zdravotníckej technológie“ 
znamená systematické, transparentné, 
nestranné a dôsledné posúdenie 
zdravotných, sociálnych, hospodárskych a 
etických otázok súvisiacich s používaním 
zdravotníckej technológie. Jeho cieľom je 
poskytovať informácie o bezpečných a 
účinných politík v oblasti zdravotníctva, 
ktoré sa zameriavajú na pacienta a snažia 
sa dosiahnuť čo najlepšiu hodnotu.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „posúdenie zdravotníckej technológie“ uvedené v tejto smernici by malo 
byť v súlade s vymedzením vnútroštátnych agentúr pre hodnotenie zdravotníckych technológií 
spolupracujúcich v rámci iniciatívy EUnetHTA. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
povolenia na uvedenie na trh mohli 
kedykoľvek podať žiadosť o schválenie 
ceny lieku. Príslušné orgány vystavia 
žiadateľovi oficiálne potvrdenie o prijatí 
žiadosti.

2. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
povolenia na uvedenie na trh mohli 
kedykoľvek podať žiadosť o schválenie 
ceny lieku. Členské štáty môžu tiež 
poskytnúť držiteľom povolenia na 
uvedenie na trh možnosť podávať 
žiadosti, len čo Výbor pre lieky na 
humánne použitie ustanovený nariadením 
(ES) č. 726/2004 alebo príslušný 
vnútroštátny orgán vydá kladné 
stanovisko. Príslušné orgány vystavia 
žiadateľovi oficiálne potvrdenie o prijatí 
žiadosti do 10 dní.
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Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Jej cieľom je zabrániť pri potvrdzovaní  prijatia žiadosti 
akémukoľvek nepatričnému zdržaniu. Aby sa členským štátom pomohlo dodržať lehoty, môže 
byť užitočné umožniť podávanie žiadostí v skoršej fáze, bezprostredne po tom, ako Výbor pre 
lieky na humánne použitie alebo vnútroštátny orgán poverený postupom udeľovania 
povolenia na uvedenie na trh vydal kladné stanovisko. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
rozhodnutie o cene, ktorú možno účtovať 
za príslušný liek, prijalo a oznámilo 
žiadateľovi do 60 dní od prijatia žiadosti 
podanej držiteľom povolenia na uvedenie 
na trh v súlade s požiadavkami 
predpísanými v príslušnom členskom štáte. 
Pri liekoch, v prípade ktorých členské štáty 
pri rozhodovacom postupe používajú 
posúdenie zdravotníckej technológie, je 
však lehota 90 dní. Pri generických liekoch 
je lehota 15 dní za predpokladu, že cenu 
referenčného lieku schválili príslušné 
orgány.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
rozhodnutie o cene, ktorú možno žiadať za 
príslušný liek, prijalo a oznámilo 
žiadateľovi do 60 dní od prijatia žiadosti, 
ktorú podáva, alebo prípadne odo dňa 
formálneho prijatia povolenia na 
uvedenie na trh v súlade s požiadavkami 
predpísanými v príslušnom členskom štáte, 
držiteľ povolenia na predaj. Pri liekoch, v 
prípade ktorých členské štáty pri 
rozhodovacom postupe používajú 
posúdenie zdravotníckej technológie, je 
však lehota 90 dní. Pri generických liekoch 
je lehota 15 dní za predpokladu, že cenu 
referenčného lieku schválili príslušné 
orgány.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa členským štátom pomohlo dodržať lehoty, môže byť užitočné umožniť podávanie 
žiadostí v skoršej fáze, bezprostredne po tom, ako Výbor pre lieky na humánne použitie alebo 
vnútroštátny orgán poverený postupom udeľovania povolenia na uvedenie na trh vydal kladné 
stanovisko. Avšak v týchto prípadoch lehota začne plynúť odo dňa formálneho prijatia 
povolenie na uvedenie na trh, čo by vnútroštátnym orgánom poskytlo viac času na 
spracovanie žiadosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sú informácie uvádzané v žiadosti 
nedostatočné, príslušné orgány žiadateľovi 
okamžite oznámia, aké podrobné 
dodatočné informácie sú potrebné, a prijmú 
konečné rozhodnutie do 60 dní od získania 
týchto dodatočných informácií. Pri liekoch, 
v prípade ktorých členské štáty vykonávajú 
ako súčasť rozhodovacieho postupu 
posúdenie zdravotníckej technológie, je 
však lehota 90 dní. Pri generických liekoch 
je lehota vo všetkých prípadoch 15 dní za 
predpokladu, že cenu referenčného lieku 
schválili príslušné orgány. Členské štáty 
nepožadujú žiadne dodatočné informácie, 
ktorých poskytnutie sa výslovne 
nevyžaduje podľa vnútroštátnych 
predpisov alebo správnych pokynov.

5. Ak sú informácie uvádzané v žiadosti 
nedostatočné, príslušné orgány žiadateľovi 
do 10 dní oznámia, aké podrobné 
dodatočné informácie sú potrebné, a prijmú 
konečné rozhodnutie do 60 dní od získania 
týchto dodatočných informácií. Pri liekoch, 
v prípade ktorých členské štáty vykonávajú 
ako súčasť rozhodovacieho postupu 
posúdenie zdravotníckej technológie, je 
však lehota 90 dní. Pri generických liekoch 
je lehota vo všetkých prípadoch 15 dní za 
predpokladu, že cenu referenčného lieku 
schválili príslušné orgány. Členské štáty 
nepožadujú žiadne dodatočné informácie, 
ktorých poskytnutie sa výslovne 
nevyžaduje podľa vnútroštátnych 
predpisov alebo správnych pokynov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu pri 
potvrdzovaní  prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
povolenia na uvedenie na trh mohli 
kedykoľvek podať žiadosť o zvýšenie ceny 
lieku. Príslušné orgány vystavia 
žiadateľovi oficiálne potvrdenie o prijatí 
žiadosti.

2. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
povolenia na uvedenie na trh mohli 
kedykoľvek podať žiadosť o schválenie 
ceny lieku. Príslušné orgány vystavia 
žiadateľovi oficiálne potvrdenie o prijatí 
žiadosti do 10 dní.
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Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu pri 
potvrdzovaní  prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty podrobne stanovia údaje a 
dokumenty, ktoré má žiadateľ predložiť. 

4. Členské štáty podrobne stanovia a vo 
vhodnej publikácii uverejnia údaje a 
dokumenty, ktoré má žiadateľ predložiť. 

Žiadateľ poskytuje príslušným orgánom 
dostatočné informácie vrátane podrobností 
o skutočnostiach, ktoré nastali od 
posledného stanovenia ceny lieku, ktoré 
podľa jeho názoru odôvodňujú požadované 
zvýšenie ceny. Ak sú informácie uvádzané 
v žiadosti nedostatočné, príslušné orgány 
žiadateľovi okamžite oznámia, aké 
podrobné dodatočné informácie sú 
potrebné, a prijmú konečné rozhodnutie do 
60 dní od získania týchto dodatočných 
informácií. Členské štáty nepožadujú 
žiadne dodatočné informácie, ktorých 
poskytnutie sa výslovne nevyžaduje podľa 
vnútroštátnych predpisov alebo správnych 
pokynov.

Žiadateľ poskytuje príslušným orgánom 
dostatočné informácie vrátane podrobností 
o skutočnostiach, ktoré nastali od 
posledného stanovenia ceny lieku, ktoré 
podľa jeho názoru odôvodňujú požadované 
zvýšenie ceny. Ak sú informácie uvádzané 
v žiadosti nedostatočné, príslušné orgány 
žiadateľovi do 10 dní oznámia, aké 
podrobné dodatočné informácie sú 
potrebné, a prijmú konečné rozhodnutie do 
60 dní od získania týchto dodatočných 
informácií. Členské štáty nepožadujú 
žiadne dodatočné informácie, ktorých 
poskytnutie sa výslovne nevyžaduje podľa 
vnútroštátnych predpisov alebo správnych 
pokynov.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov transparentnosti by sa kritériá, ktoré treba zohľadniť, ako aj dokumenty potrebné 
na schválenie zvýšenia ceny mali uverejniť vo vhodnej publikácii, rovnako ako kritériá 
potrebné na schválenie cien. V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné 
jednoznačne stanoviť lehotu na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek 
nepatričnému zdržaniu pri potvrdzovaní  prijatia žiadosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 5 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade, že príslušné orgány 
členského štátu zmrazia alebo znížia ceny 
všetkých liekov alebo určitých kategórií 
liekov, príslušný členský štát zverejní 
odôvodnenie tohto rozhodnutia založené na 
objektívnych a overiteľných kritériách 
vrátane prípadného odôvodnenie výberu 
kategórií liekov, ktorých ceny boli 
zmrazené alebo znížené.

1. V prípade, že príslušné orgány 
členského štátu zmrazia alebo znížia ceny 
všetkých liekov alebo určitých kategórií 
liekov, príslušný členský štát zverejní 
odôvodnenie tohto rozhodnutia založené na 
objektívnych a overiteľných kritériách 
vrátane prípadného odôvodnenie výberu 
kategórií liekov, ktorých ceny boli 
zmrazené alebo znížené. 

Okrem toho raz do roka uskutoční tento 
členský štát preskúmanie s cieľom overiť, 
či sú makroekonomické podmienky 
dôvodom na to, aby toto zmrazenie cien 
zostalo nezmenené.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu pri 
potvrdzovaní  prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 5 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
môžu požiadať o výnimku zo zmrazenia 
alebo zníženia cien liekov, ak je to 
opodstatnené na základe konkrétnych 
dôvodov. Žiadosť musí obsahovať 
dostatočné odôvodnenie. Členské štáty 
zabezpečia, aby držitelia povolenia na 
uvedenie na trh mohli kedykoľvek podať 
žiadosť o výnimku. Príslušné orgány 
vystavia žiadateľovi oficiálne potvrdenie o 

2. Držitelia povolenia na uvedenie na trh 
môžu požiadať o výnimku zo zmrazenia 
alebo zníženia cien liekov, ak je to 
opodstatnené na základe konkrétnych 
dôvodov. Žiadosť musí obsahovať 
dostatočné odôvodnenie. Členské štáty 
zabezpečia, aby držitelia povolenia na 
uvedenie na trh mohli kedykoľvek podať 
žiadosť o výnimku. Príslušné orgány 
vystavia žiadateľovi oficiálne potvrdenie o 
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prijatí žiadosti. prijatí žiadosti do 10 dní.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu pri 
potvrdzovaní  prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 5 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa o 
žiadosti v zmysle odseku 2 prijalo a 
žiadateľovi oznámilo odôvodnené 
rozhodnutie do 60 dní od prijatia žiadosti. 
Ak sú informácie uvádzané v žiadosti 
nedostatočné, príslušné orgány žiadateľovi 
okamžite oznámia, aké podrobné 
dodatočné informácie sú potrebné, a prijmú 
konečné rozhodnutie do 60 dní od získania 
týchto dodatočných informácií.  Ak sa 
výnimka udelí, príslušné orgány 
bezodkladne zverejnia oznámenie o 
povolenom zvýšení ceny. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa o 
žiadosti v zmysle odseku 2 prijalo a 
žiadateľovi oznámilo odôvodnené 
rozhodnutie do 60 dní od prijatia žiadosti. 
Ak sú informácie uvádzané v žiadosti 
nedostatočné, príslušné orgány žiadateľovi 
do 10 dní oznámia, aké podrobné 
dodatočné informácie sú potrebné, a prijmú 
konečné rozhodnutie do 60 dní od získania 
týchto dodatočných informácií.  Ak sa 
výnimka udelí, príslušné orgány 
bezodkladne zverejnia oznámenie o 
povolenom zvýšení ceny. 

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu pri 
potvrdzovaní  prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 7 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ 2. Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ 
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povolenia na uvedenie na trh mohol 
kedykoľvek podať žiadosť o zaradenie 
lieku do pôsobnosti systému verejného 
zdravotného poistenia. Ak systém 
verejného zdravotného poistenia obsahuje 
viac programov alebo kategórií uhrádzania, 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh je 
oprávnený požiadať o zaradenie svojho 
lieku do programu alebo kategórie podľa 
svojho výberu. Príslušné orgány vystavia 
žiadateľovi oficiálne potvrdenie o prijatí 
žiadosti.

povolenia na uvedenie na trh mohol 
kedykoľvek podať žiadosť o zaradenie 
lieku do pôsobnosti systému verejného 
zdravotného poistenia. Členské štáty môžu 
tiež poskytnúť držiteľom povolenia na 
uvedenie na trh možnosť podávať 
žiadosti, len čo Výbor pre lieky na 
humánne použitie ustanovený nariadením 
(ES) č. 726/2004 alebo príslušný 
vnútroštátny orgán vydá kladné 
stanovisko. Ak systém verejného 
zdravotného poistenia obsahuje viac 
programov alebo kategórií uhrádzania, 
držiteľ povolenia na uvedenie na trh je 
oprávnený požiadať o zaradenie svojho 
lieku do programu alebo kategórie podľa 
svojho výberu. Príslušné orgány vystavia 
žiadateľovi oficiálne potvrdenie o prijatí 
žiadosti do 10 dní.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu pri 
potvrdzovaní  prijatia žiadosti. Aby sa členským štátom pomohlo dodržať lehoty, môže byť 
užitočné umožniť podávanie žiadostí v skoršej fáze, bezprostredne po tom, ako Výbor pre lieky 
na humánne použitie alebo vnútroštátny orgán poverený postupom udeľovania povolenia na 
uvedenie na trh vydal kladné stanovisko. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa o 
žiadosti o zaradenie lieku do pôsobnosti 
systému verejného zdravotného poistenia, 
ktorú v súlade s požiadavkami 
stanovenými v príslušnom členskom štáte 
predložil držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh, rozhodlo a aby sa rozhodnutie 
žiadateľovi oznámilo do 60 dní od prijatia 
príslušnej žiadosti. Pri liekoch, v prípade 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa o 
žiadosti o zaradenie lieku do pôsobnosti 
systému verejného zdravotného poistenia, 
ktorú v súlade s požiadavkami 
stanovenými v príslušnom členskom štáte 
predložil držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh, rozhodlo a aby sa rozhodnutie 
žiadateľovi oznámilo do 60 dní od prijatia 
príslušnej žiadosti alebo prípadne odo dňa 
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ktorých členské štáty pri rozhodovacom 
postupe používajú posúdenie zdravotníckej 
technológie, je však lehota 90 dní. V 
prípade generických liekov je táto lehota 
15 dní, za predpokladu, že referenčný liek 
už bol zaradený do systému verejného 
zdravotného poistenia.

formálneho prijatia povolenia na 
uvedenie na trh. Pri liekoch, v prípade 
ktorých členské štáty pri rozhodovacom 
postupe používajú posúdenie zdravotníckej 
technológie, je však lehota 90 dní. V 
prípade generických liekov je táto lehota 
15 dní, za predpokladu, že referenčný liek 
už bol zaradený do systému verejného 
zdravotného poistenia.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa členským štátom pomohlo dodržať lehoty, môže byť užitočné umožniť podávanie 
žiadostí v skoršej fáze, bezprostredne po tom, ako Výbor pre lieky na humánne použitie alebo 
vnútroštátny orgán poverený postupom udeľovania povolenia na uvedenie na trh vydal kladné 
stanovisko. Avšak v týchto prípadoch lehota začne plynúť odo dňa formálneho prijatia 
povolenie na uvedenie na trh, čo by vnútroštátnym orgánom poskytlo viac času na 
spracovanie žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 7 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sú informácie uvádzané v žiadosti 
nedostatočné, príslušné orgány žiadateľovi 
okamžite oznámia, aké podrobné 
dodatočné informácie sú potrebné, a prijmú 
konečné rozhodnutie do 60 dní od získania 
týchto dodatočných informácií. Pri liekoch, 
v prípade ktorých členské štáty pri 
rozhodovacom postupe používajú 
posúdenie zdravotníckej technológie, je 
však lehota 90 dní. V prípade generických 
liekov je táto lehota 15 dní, za 
predpokladu, že referenčný liek už bol 
zaradený do systému verejného 
zdravotného poistenia. Členské štáty 
nepožadujú žiadne dodatočné informácie, 
ktorých poskytnutie sa výslovne 
nevyžaduje podľa vnútroštátnych 
predpisov alebo správnych pokynov.

5. Ak sú informácie uvádzané v žiadosti 
nedostatočné, príslušné orgány žiadateľovi 
do 10 dní oznámia, aké podrobné 
dodatočné informácie sú potrebné, a prijmú 
konečné rozhodnutie do 60 dní od získania 
týchto dodatočných informácií. Pri liekoch, 
v prípade ktorých členské štáty pri 
rozhodovacom postupe používajú 
posúdenie zdravotníckej technológie, je 
však lehota 90 dní. V prípade generických 
liekov je táto lehota 15 dní, za 
predpokladu, že referenčný liek už bol 
zaradený do systému verejného 
zdravotného poistenia. Členské štáty 
nepožadujú žiadne dodatočné informácie, 
ktorých poskytnutie sa výslovne 
nevyžaduje podľa vnútroštátnych 
predpisov alebo správnych pokynov.
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Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnosti tohto postupu by bolo užitočné jednoznačne stanoviť lehotu 
na potvrdenie o prijatí žiadosti. Jej cieľom je zabrániť akémukoľvek nepatričnému zdržaniu 
pri potvrdzovaní  prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 8 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty určia na účely postupu na 
uplatnenie opravných prostriedkov subjekt, 
ktorému zveria právomoc:

2. Členské štáty určia na účely postupu na 
uplatnenie opravných prostriedkov subjekt, 
ktorému zveria právomoc:

(a) prijímať čo najrýchlejšie 
a prostredníctvom predbežných postupov 
predbežné opatrenia s cieľom napraviť 
údajné porušenie alebo zabrániť ďalšiemu 
poškodeniu dotknutých záujmov;

(a) prijímať čo najrýchlejšie 
a prostredníctvom predbežných postupov 
predbežné opatrenia s cieľom napraviť 
údajné porušenie alebo zabrániť ďalšiemu 
poškodeniu dotknutých záujmov;

(b) priznať žiadateľovi náhradu škody 
v prípade nedodržania lehôt stanovených 
v článku 7 v prípade, že sa nárok na 
náhradu škody uplatňuje, okrem prípadu, 
že príslušný orgán môže preukázať, že za 
omeškanie nenesie zodpovednosť;

(b) priznať žiadateľovi náhradu škody 
v prípade nedodržania lehôt stanovených 
v článku 7 v prípade, že sa nárok na 
náhradu škody uplatňuje, okrem prípadu, 
že príslušný orgán môže preukázať, že za 
omeškanie nenesie zodpovednosť;

(c) uložiť pokutu, ktorá sa vypočítava 
vzhľadom na dni omeškania.
Na účely písmena c) sa pokuta vypočítava 
v závislosti od závažnosti porušenia, jeho 
trvania a potreby zabezpečiť, aby pokuta 
pôsobila ako odrádzajúci prostriedok, 
ktorý zabráni ďalšiemu porušeniu. 

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď môžu pokuty  mať odrádzací účinok a môžu vnútroštátne orgány zodpovedné za 
stanovenie cien a výšky úhrady viesť k tomu, aby dodržiavali lehoty, môžu mať aj negatívny 
vedľajší účinok, konkrétne ten, že orgány môžu radšej žiadosť zamietnuť, než by riskovali 
platbu pokuty. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 11 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak členský štát prijme opatrenia na 
kontrolu alebo presadzovanie 
predpisovania konkrétne uvedených liekov, 
uplatňujú sa ustanovenia odsekov 2, 3 a 4.

1. Ak členský štát prijme opatrenia na 
kontrolu alebo presadzovanie 
predpisovania konkrétne uvedených liekov 
alebo kategórií liekov, uplatňujú sa 
ustanovenia odsekov 2, 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť by sa mala vzťahovať aj na opatrenia zamerané na predpisovanie kategórií 
liekov, nie len na predpisovanie konkrétne uvedených liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rámci rozhodnutí o stanovovaní cien 
liekov a úhradách členské štáty opätovne 
neposudzujú prvky, na základe ktorých 
bolo vydané povolenie na uvedenie na trh, 
ako sú kvalita, bezpečnosť, účinnosť alebo 
bioekvivalencia lieku.

V rámci rozhodnutí o stanovovaní cien 
liekov a úhradách členské štáty opätovne 
neposudzujú prvky, na základe ktorých 
bolo vydané povolenie na uvedenie na trh, 
ako sú kvalita, bezpečnosť, účinnosť alebo 
prípadne bioekvivalencia lieku alebo 
kritéria na vymedzenie liekov na zriedkavé 
choroby. 

Táto smernica však nebráni členským 
štátom používať údaje získané v priebehu 
procesu udeľovania povolenia na 
zavedenie na trh na účely posúdenia 
zdravotníckej technológie alebo na účely 
farmakoekonomického posúdenia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť oneskoreniu postupu z dôvodu opätovného posúdenia 
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tých istých prvkov, ktoré už boli posúdené v postupe na udelenie povolenia na uvedenie na 
trh. Malo by sa však spresniť, že členské štáty môžu mať k týmto údajom prístup a môžu z nich 
vychádzať v rozhodovaní o stanovovaní cien liekov a výšky úhrad.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 16 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty pred prijatím, zmenou 
alebo doplnením niektorého opatrenia 
spadajúce do oblasti pôsobnosti tejto 
smernice bezodkladne oznámia Komisii 
návrh plánovaného opatrenia ako aj 
odôvodnenie, na ktorom je založené.

1. Členské štáty pred prijatím, zmenou 
alebo doplnením niektorého opatrenia 
spadajúce do oblasti pôsobnosti tejto 
smernice bezodkladne oznámia Komisii 
návrh plánovaného opatrenia, ako aj 
odôvodnenie, na ktorom je založené, a 
predpokladaný dátum konečného prijatia.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty tiež môžu poskytnúť Komisii orientačný harmonogram rozhodovacieho postupu, 
aby mohla Komisia predložiť prípadné pripomienky ešte pred konečným prijatím opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 16 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže do troch mesiacov poslať 
svoje pripomienky členskému štátu, ktorý 
návrh opatrenia oznámil.

4. Komisia môže poslať svoje pripomienky 
členskému štátu, ktorý návrh opatrenia 
oznámil, pred konečným prijatím návrhu 
členským štátom.

Príslušný členský štát v čo najvyššej 
možnej miere zohľadní pripomienky 
Komisie, a to najmä vtedy, ak z nich 
vyplýva, že navrhované opatrenie môže 
byť nezlučiteľné s právom Únie.

Príslušný členský štát v čo najvyššej 
možnej miere zohľadní pripomienky 
Komisie, a to najmä vtedy, ak z nich 
vyplýva, že navrhované opatrenie môže 
byť nezlučiteľné s právom Únie.

Or. en
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Odôvodnenie

Objasnenie toho, že skutočnosť, že Komisia má možnosť predložiť pripomienky k návrhu 
opatrenia, nemá odkladný účinok na postup na vnútroštátnej úrovni, čo by spôsobilo 
nenáležité oneskorenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 16 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný členský štát Komisii po 
definitívnom prijatí navrhovaného 
opatrenia bezodkladne oznámi jeho 
záverečné znenie. Ak Komisia vznesie 
pripomienky v súlade s článkom 4, 
k tomuto oznámeniu sa priloží správa o 
opatreniach prijatých v reakcii na 
pripomienky Komisie.

5. Príslušný členský štát Komisii po 
definitívnom prijatí navrhovaného 
opatrenia bezodkladne oznámi jeho 
záverečné znenie.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto PDN je zjednodušiť oznamovací postup, aby sa stal menšou záťažou pre 
členské štáty. Komisii by to však nebránilo v tom, aby požadovala od vnútroštátnych orgánov 
takéto informácie, ak vzniknú pochybnosti o rozpore s právom EÚ. Avšak systematické 
podávanie správ od príslušného členského štátu by mohlo pre vnútroštátne orgány znamenať 
príliš veľkú administratívnu záťaž, a tomu by sa malo zabrániť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 17 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Do 31. januára […] [vložte dátum – rok 
nasledujúci po dátume uvedenom v prvom 
pododseku článku 18 ods. 1] a do 31. 
januára a 1. júla každého ďalšieho roka 
členské štáty vhodným spôsobom zverejnia 
a Komisii oznámia podrobnú správu 
obsahujúcu tieto informácie:

1. Do 1. júla […] [vložte dátum – rok 
nasledujúci po dátume uvedenom v prvom 
pododseku článku 18 ods. 1] a do 1. júla
každého ďalšieho roka členské štáty 
vhodným spôsobom zverejnia a Komisii 
oznámia podrobnú správu obsahujúcu tieto 
informácie:
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(a) počet žiadostí prijatých v súlade s 
článkami 3, 4 a 7 v predchádzajúcom roku,

(a) počet žiadostí prijatých v súlade s 
článkami 3, 4 a 7 v predchádzajúcom roku,

(b) čas, ktorý bol potrebný na vydanie 
rozhodnutia o každej zo žiadostí prijatých 
v súlade s článkami 3, 4 a 7,

(b) čas, ktorý bol potrebný na vydanie 
rozhodnutia o každej zo žiadostí prijatých 
v súlade s článkami 3, 4 a 7,

(c) analýza hlavných dôvodov v prípade
oneskorenia ako aj odporúčania na 
zosúladenie rozhodovacích postupov s 
lehotami stanovenými v tejto smernici.

(c) analýza hlavných dôvodov prípadného
oneskorenia.

Or. en

Odôvodnenie

Komisii by na získanie relevantných údajov mala stačiť výročná správa. Dátum by mal byť 
stanovený na 1. júla, čo by umožnilo podanie dostatočného množstva žiadostí v súlade s 
novými vnútroštátnymi ustanoveniami na transpozíciu tejto smernice, aby prvá správa 
obsahovala dostatok údajov. Odporúčania na zosúladenie rozhodovacích procesov s lehotami 
stanovenými v smernici by mala spraviť Komisia alebo nezávislý subjekt, a nie vnútroštátne 
orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 17 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia každých šesť mesiacov 
uverejňuje správu o informáciách 
predložených členskými štátmi v súlade s 
odsekom 1.

2. Komisia každý rok uverejňuje správu o 
informáciách predložených členskými 
štátmi v súlade s odsekom 1.

Or. en

Odôvodnenie

Výročná správa od Komisie by bola užitočnejšia, pretože by vychádzala zo širšieho spektra 
údajov, ktoré členské štáty predložili vo svojich vlastných správach.  Zosúladenie s predošlým 
PDN o výročných vnútroštátnych správach o uskutočňovaní lehôt.


