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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zmanjšanje učinkov teh razlik na 
notranjem trgu morajo nacionalni ukrepi 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
postopkov, ki zadevnim stranem 
omogočajo, da preverijo, ali navedeni 
ukrepi ne pomenijo količinskih omejitev 
uvoza ali izvoza oziroma ukrepov z enakim 
učinkom. Navedene zahteve pa ne smejo 
vplivati na politiko tistih držav članic, ki se 
pri določanju cen zdravil zanašajo 
predvsem na svobodno konkurenco. Prav 
tako ne smejo vplivati na državne politike 
določanja cen in na določanje sistemov 
socialne varnosti, razen če to ni potrebno 
za doseganje preglednosti v smislu te 
direktive in za zagotovitev delovanja 
notranjega trga.

(6) Za zmanjšanje učinkov teh razlik na 
notranjem trgu morajo nacionalni ukrepi 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
postopkov, ki zadevnim stranem 
omogočajo, da preverijo, ali navedeni 
ukrepi ne pomenijo količinskih omejitev 
uvoza ali izvoza oziroma ukrepov z enakim 
učinkom. Med drugim je namen teh 
zahtev proizvajalcem farmacevtskih 
izdelkov zagotoviti več predvidljivosti in 
pravne varnosti ter prispevati k 
spodbujanju raziskav in dajanju 
inovativnih zdravil na trg, kar bo koristilo 
bolnikom. Navedene zahteve pa ne smejo 
vplivati na politiko tistih držav članic, ki se 
pri določanju cen zdravil zanašajo 
predvsem na svobodno konkurenco. Prav 
tako ne smejo vplivati na državne politike 
določanja cen in na določanje sistemov 
socialne varnosti, razen če to ni potrebno 
za doseganje preglednosti v smislu te 
direktive in za zagotovitev delovanja 
notranjega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi olajšali spoštovanje 
zastavljenih rokov, bi bilo koristno, če bi 
vložniki začeli postopek za odobritev cene 
ali vključitev zdravila v sistem 
zdravstvenega zavarovanja že pred uradno 
izdajo dovoljenja za promet. V ta namen 
jim lahko države članice omogočijo 
vložitev vloge takoj, ko Odbor za zdravila 
za uporabo v humani medicini ali 
nacionalni organ, pristojen za izdajo 
dovoljenja za promet, izda pozitivno 
mnenje. V takih primerih bi morali začeti 
roki teči od uradnega prejetja dovoljenja 
za promet. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Razpoložljiva sodna sredstva v 
državah članicah so v tem smislu pri 
zagotavljanju skladnosti z roki imela 
omejeno vlogo zaradi pogosto predolgih 
postopkov pristojnih nacionalnih organov, 
kar zadevna podjetja odvrača od sprožitve 
pravnega spora. Zato so za nadzor in 
zagotavljanje skladnosti z roki za 
sprejemanje odločitev o določanju cen in 
povračil potrebni učinkoviti mehanizmi.

(13) Razpoložljiva sodna sredstva v 
državah članicah so v tem smislu pri 
zagotavljanju skladnosti z roki imela 
omejeno vlogo zaradi pogosto predolgih 
postopkov pristojnih nacionalnih organov, 
kar zadevna podjetja odvrača od sprožitve 
pravnega spora. Zato so za nadzor in 
zagotavljanje skladnosti z roki za 
sprejemanje odločitev o določanju cen in 
povračil potrebni učinkoviti mehanizmi. 
Države članice v ta namen imenujejo 
organ, lahko tudi že obstoječega, ki je 
pooblaščen za izvršitev sredstev, ki jih 
omogoča ta Direktiva.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Države članice tudi pri zdravilih sirotah 
ponovno ne ocenjujejo ponovno meril za 
takšno razvrstitev – niti pomembne koristi.
Če pa je to potrebno zaradi odločitve o 
določitvi cene in povračila, pa tudi za 
oceno zdravstvene tehnologije ali 
farmako-ekonomsko oceno, smejo države 
članice upoštevati podatke o oceni teh 
elementov v postopku izdaje dovoljenja za 
promet. 

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „ocena zdravstvene tehnologije“ 
pomeni oceno sorazmerne učinkovitosti 
ali kratkoročne in dolgoročne 
učinkovitosti zdravila v primerjavi z 
drugimi zdravstvenimi tehnologijami, ki 

(5) „ocena zdravstvene tehnologije“ 
pomeni oceno medicinskih, socialnih, 
ekonomskih in etičnih vprašanj, 
povezanih s sistematično, pregledno, 
nepristransko in robustno uporabo 
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se uporabljajo za zdravljenje povezanih 
stanj.

zdravstvene tehnologije Njen cilj je doseči 
podlago za varno in učinkovito 
zdravstveno politiko, ki je osredotočena na 
bolnike in si prizadeva doseči najboljše 
razmerje med ceno in vrednostjo.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev ocene zdravstvene tehnologije iz te direktive bi morala biti usklajena z 
opredelitvijo ustreznih pristojnih nacionalnih agencij, ki sodelujejo v mreži EUnetHTA.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za odobritev cene. Držav 
članice lahko tudi omogočijo, da imetniki 
dovoljenja za promet vložijo vlogo takoj, 
ko Odbor za zdravila za uporabo v 
humani medicini, ustanovljen po Uredbi 
(ES) št. 726/2004 ali nacionalni pristojni 
organ izda pozitivno mnenje. Pristojni 
organi vložniku predložijo uradno potrdilo 
o prejemu v desetih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud. Da bi državam članicam pomagali 
spoštovati roke, bi bilo koristno vlagati vloge že v zgodnejši fazi, in sicer takoj po izdanem 
pozitivnem mnenju Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini ali nacionalnega 
organa, pristojnega za dovoljenje za promet. 
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi državam članicam pomagali spoštovati roke, bi bilo koristno vlagati vloge že v 
zgodnejši fazi, in sicer takoj po izdanem pozitivnem mnenju Odbora za zdravila za uporabo v 
humani medicini ali nacionalnega organa, pristojnega za dovoljenje za promet. V takih 
primerih bi morali začeti roki teči šele od uradnega prejetja dovoljenja za promet, tako da bi 
nacionalni organ pridobil še nekaj dodatnega časa za obravnavo vloge.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 
države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 

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

tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila ta rok v vseh primerih znaša 
15 dni, če so pristojni organi že odobrili 
ceno referenčnega zdravila. Države članice 
ne zahtevajo nikakršnih dodatnih 
informacij, ki se izrecno ne zahtevajo v 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
smernicah.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice določijo podrobnosti 
glede podatkov in dokumentacije, ki jo 
mora predložiti vložnik. 

4. Države članice določijo in v ustrezni 
publikaciji objavijo podrobnosti glede 
podatkov in dokumentacije, ki jo mora 
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predložiti vložnik. 
Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi nemudoma obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Vložnik zagotovi pristojnim organom 
ustrezne podatke, vključno s podrobnostmi 
o dogodkih od zadnje določitve cene 
zdravila, ki po njegovem mnenju 
upravičujejo zahtevano povišanje cene. Če 
so podatki, priloženi vlogi, neustrezni, 
pristojni organi v desetih dneh obvestijo 
vložnika o podrobnih dodatnih podatkih, ki 
se zahtevajo, in sprejmejo končno 
odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Države članice ne 
zahtevajo nikakršnih dodatnih informacij, 
ki se izrecno ne zahtevajo v nacionalni 
zakonodaji ali upravnih smernicah.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preglednosti bi morala biti merila in zahtevana dokumentacija za odobritev povišanja, 
pa tudi merila za odobritev, objavljena v ustrezni publikaciji. Da bi zagotovili učinkovitost 
tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o prejemu, da pri tem ne bi 
prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Poleg tega država članica vsaj enkrat 
letno izvede pregled, s katerim preveri, ali 
je zamrznitev zaradi makroekonomskih 
razmer še naprej utemeljena.
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Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 5 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
utemeljena odločitev o vlogi iz odstavka 2 
sprejme in sporoči vložniku v 60 dneh po 
prejemu vloge. Če so podatki, priloženi 
vlogi, neustrezni, pristojni organi 
nemudoma obvestijo vložnika o podrobnih 
dodatnih podatkih, ki se zahtevajo, in 
sprejmejo končno odločitev v 60 dneh od 
prejema teh dodatnih podatkov. Če se 

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

odstopanje odobri, pristojni organi 
nemudoma objavijo obvestilo o 
dovoljenem povišanju cene. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 7 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetnik dovoljenja za promet kadar koli 
vloži vlogo za vključitev zdravila v 
področje javnega sistema zdravstvenega 
zavarovanja. Držav članice lahko tudi 
omogočijo, da imetniki dovoljenja za 
promet vložijo vlogo takoj, ko Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini, 
ustanovljen po Uredbi (ES) št. 726/2004 
ali nacionalni pristojni organ izda 
pozitivno mnenje. Če javni sistem 
zdravstvenega zavarovanja obsega več 
sistemov ali kategorij vključitve, lahko 
imetnik dovoljenja za promet zaprosi za 
vključitev svojega izdelka v sistem ali 
kategorijo po lastni izbiri. Pristojni organi 
vložniku predložijo uradno potrdilo o 
prejemu v desetih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud. Da bi državam članicam pomagali 
spoštovati roke, bi bilo koristno vlagati vloge že v zgodnejši fazi, in sicer takoj po izdanem 
pozitivnem mnenju Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini ali nacionalnega 
organa, pristojnega za dovoljenje za promet. 
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 7 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi državam članicam pomagali spoštovati roke, bi bilo koristno vlagati vloge že v 
zgodnejši fazi, in sicer takoj po izdanem pozitivnem mnenju Odbora za zdravila za uporabo v 
humani medicini ali nacionalnega organa, pristojnega za dovoljenje za promet. V takih 
primerih pa bi morali začeti roki teči šele od uradnega prejetja dovoljenja za promet, tako da 
bi nacionalni organ pridobil še nekaj dodatnega časa za obravnavo vloge.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 7 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so podatki, priloženi vlogi, 
neustrezni, pristojni organi nemudoma
obvestijo vložnika o podrobnih dodatnih 
podatkih, ki se zahtevajo, in sprejmejo 
končno odločitev v 60 dneh od prejema teh 
dodatnih podatkov. Za zdravila, za katera 

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

države članice kot del svojega postopka 
odločanja uporabljajo oceno zdravstvene 
tehnologije, je ta rok 90 dni. Za generična 
zdravila se ta rok lahko skrajša na 15 dni, 
če je referenčno zdravilo že vključeno v 
javni sistem zdravstvenega zavarovanja. 
Države članice ne zahtevajo nikakršnih 
dodatnih informacij, ki se izrecno ne 
zahtevajo v nacionalni zakonodaji ali 
upravnih smernicah.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost tega postopka, bi bilo koristno jasno določiti rok za potrdilo o 
prejemu, da pri tem ne bi prihajalo do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 8 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) v čim krajšem času in po prehodnih 
postopkih sprejme začasne ukrepe, da se 
popravi domnevna kršitev ali prepreči 
nadaljnja škoda zadevnim interesom;

(a) v čim krajšem času in po prehodnih 
postopkih sprejme začasne ukrepe, da se 
popravi domnevna kršitev ali prepreči 
nadaljnja škoda zadevnim interesom;

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

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Denarne kazni sicer imajo odvračalni učinek in spodbujajo nacionalne organe za določanje 
cen in povračila k spoštovanju rokov, vendar je tu tudi negativni stranski učinek, da bi 
utegnili organi vlogo raje zavrniti kot tvegati denarno kazen. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 11 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo, kadar 
država članica sprejme ukrepe za nadzor 
ali spodbujanje predpisovanja posebnih 
imenovanih zdravil.

1. Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo, kadar 
država članica sprejme ukrepe za nadzor 
ali spodbujanje predpisovanja posebnih 
imenovanih zdravil ali kategorije zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost bi se morala uporabljati tudi pri ukrepih za spodbujanje predpisovanja kategorij 
zdravil, ne samo posebnih imenovanih zdravil.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Namen te določbe je preprečiti zamude v postopku zaradi ponovne ocene elementov, ki so že 
bili ocenjeni v postopku izdaje dovoljenja za promet. Pojasniti pa je treba, da smejo imeti 
države članice dostop do teh podatkov in z njimi utemeljijo odločitve o določanju cen in 
povračil. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale Komisiji zagotoviti okvirni časovni načrt za postopek sprejemanja 
odločitve, tako da bi ta lahko pred dokončnim sprejetjem vložila morebitne pripombe. 

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 16 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija lahko državi članici, ki je 
poslala obvestilo o osnutku ukrepa, pošlje 
svoja pripombe, preden država članica 
dokončno sprejme ukrep.

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

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

Or. en



PE494.638v02-00 16/17 PA\911144SL.doc

SL

Obrazložitev

Pojasnilo, da možnost, da Komisija vloži pripombe k osnutku ukrepa, ne ustavi postopka na 
nacionalni ravni, saj bi to povzročalo zamude. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 16 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Če zadevna država članica dokončno 
sprejme osnutek ukrepa, končno besedilo 
nemudoma predloži Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostaviti postopek obveščanja, da bi zmanjšali 
obremenitev za države članice. To pa Komisiji ne preprečuje, da lahko od nacionalnih 
organov zahteva informacije, kadar pride do pomislekov o navzkrižju z zakonodajo EU. 
Sistematično poročanje zadevne države članice bi vsekakor pomenilo preveliko upravno 
breme za nacionalne organe, to pa bi bilo treba preprečiti. 

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 17 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 31. januarja […] 
[vstaviti datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 
31. januarja in 1. julija vsakega 
nadaljnjega leta Komisiji predložijo in v 
ustrezni publikaciji objavijo podrobno 
poročilo, ki vsebuje naslednje informacije:

1. Države članice do 1. julija […] [vstaviti 
datum – leto po datumu iz prvega 
pododstavka člena 18(1)] in potem do 
1. julija vsakega nadaljnjega leta Komisiji 
predložijo in v ustrezni publikaciji objavijo 
podrobno poročilo, ki vsebuje naslednje 
informacije:

(a) število vlog, prejetih v skladu s členi 3, 
4 in 7 v predhodnem letu;

(a) število vlog, prejetih v skladu s členi 3, 
4 in 7 v predhodnem letu;
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(b) čas za izdajo odločitve o vsaki od vlog, 
prejetih v skladu s členi 3, 4 in 7;

(b) čas za izdajo odločitve o vsaki od vlog, 
prejetih v skladu s členi 3, 4 in 7;

(c) analizo glavnih razlogov za zamude, 
skupaj z morebitnimi priporočili za 
uskladitev postopkov odločanja z roki, ki 
so določeni v tej direktivi.

(c) analizo glavnih razlogov za morebitne 
zamude.

Or. en

Obrazložitev

Letno poročilo bi moralo Komisiji zadostovati za pridobitev zadevnih podatkov. Rok bi moral 
biti 1. julija, da bi omogočili zadostno število vlog po novih nacionalnih predpisih o prenosu 
te direktive, tako da bo tudi prvo poročilo vsebovalo dovolj podatkov. Priporočila, da bi 
procese odločanja uskladili z roki, ki jih nalaga direktive, bi morala oblikovati bodisi 
Komisija bodisi neodvisno telo, ne pa nacionalni organi.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 17 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vsakih šest mesecev objavi 
poročilo o informacijah, ki so jih države 
članice predložile v skladu z odstavkom 1.

2. Komisija vsako leto objavi poročilo o 
informacijah, ki so jih države članice 
predložile v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Obrazložitev

Koristneje bi bilo letno poročilo Komisije, saj bi vsebovalo več podatkov iz poročil držav 
članic. Uskladitev z gornjim predlogom spremembe o letnih nacionalnih poročilih o izvajanju 
rokov. 


