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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV0701_01

ZÁPIS
ze schůze konané dne 1. července 2021 od 16:15 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 1. července 2021 v 16:15 a předsedala jí Joanna Kopcińska 
(místopředsedkyně).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ0701_01

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedkyně

První místopředsedkyně výboru BECA Joanna Kopcińska (ECR, PL), která se ujala 
předsednictví, oznámila, že návrh zprávy vypracovaný zpravodajkou Véronique Trillet-
Lenoirovou (Renew, FR) byl předložen k překladu. Zdůraznila, že návrh zprávy byl 
rozeslán členům výboru BECA a zveřejněn na internetových stránkách výboru. 
Projednání návrhu zprávy proběhne na schůzi výboru BECA dne 15. července. 

3. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech

10. května 2021 PV – PE692.836v01-00

Zápisy byly schváleny.

Výměna názorů o projednávaných tématech týkajících se evropského plánu boje proti 
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rakovině:

4. Společná diskuse na tato témata: 

 farmaceutická strategie pro Evropu [2021/2013(INI)]
 návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií [2018/0018(COD)]
 případ Aspen - antimonopolní šetření cen některých protinádorových léčivých 

přípravků

Dolors Montserrat (PPE, ES), zpravodajka výboru ENVI pro zprávu z vlastního podnětu 
o farmaceutické strategii EU, stručně představila aktuální stav své zprávy a mimo jiné 
zdůraznila potřebu stimulovat výzkum a vývoj, zejména pokud jde o nenaplněné léčebné 
potřeby, jako jsou dětská a vzácná nádorová onemocnění.

Koordinátorka výboru ENVI skupiny S&D skupiny Jytte Gytelandová (S&D, SV) 
objasnila - namísto zpravodaje výboru ENVI Tiema Wölkena (S&D, DE) -   výsledek 
interinstitucionálních jednání o novém nařízení o hodnocení zdravotnických technologií 
a vysvětlila, že nové nařízení posílí spolupráci členských států při posuzování 
zdravotnických technologií, čímž zlepší dostupnost inovativních zdravotnických 
technologií pro pacienty v EU, zejména pro pacienty s rakovinou. 

Rainer Becker, vedoucí oddělení GŘ COMP Komise, představil nedávné přelomové 
antimonopolní rozhodnutí, které vedlo k více než 70% snížení cen šesti základních 
protinádorových léčivých přípravků uváděných na trh farmaceutickou společností Aspen, 
přičemž vysvětlil, že metodika použitá v této věci poslouží jako vodítko pro podobné 
budoucí případy, a to i pro vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a vnitrostátní 
soudy. 

Následoval blok otázek a odpovědí, během něhož vznesli dotazy tito poslanci: 
Peter Liese (PPE, DE), Nicolás González Casares (S&D, ES), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná 
(The Left, CS), Marian-Jean Marinescu (PPE, RO), Sara Cerdas (S&D, PT), Vlad 
Gheorghe (Renew, RO), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Deirdre Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Andrey Slabakov (ECR, BG), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cyrus 
Engerer (S&D, MT).

Zástupce Komise, ředitel Andrzej Jan Ryś z GŘ SANTE, se ujal slova a odpověděl na 
otázky poslanců týkající se jak nařízení o hodnocení zdravotnických technologií, tak 
farmaceutické strategie EU. Pokud jde o nařízení o hodnocení zdravotnických 
technologií, poukázal mimo jiné na to, že po formálním přijetí tohoto nařízení budou příští 
tři roky využity k přípravě řady oblastí, aby systém hodnocení zdravotnických technologií 
fungoval na evropské úrovni. Pokud jde o dostupnost a stanovování cen léků, zdůraznil, 
že je třeba nalézt správnou rovnováhu mezi regulačními opatřeními a nástroji spolupráce. 
Zpravodajka výboru ENVI Dolors Montserratová (PPE, Španělsko) a zástupce Komise 
Rainer Becker z GŘ COMP se znovu ujali slova, aby odpověděli na otázky poslanců EP 
týkající se farmaceutické strategie EU a případu Aspen. 

Poté se ujala slova zpravodajka výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR), 
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aby tuto diskusi uzavřela.  Mimo jiné se zaměřila na význam připravovaných právních 
předpisů o transparentnosti a pediatrických léčivých přípravcích a zdůraznila, že je třeba 
bojovat proti nedostatku léčivých přípravků prostřednictvím pobídek k výrobě léčivých 
přípravků v EU. Kromě toho poukázala na pozitivní výsledek jednání o nařízení 
o hodnocení zdravotnických technologií s cílem podpořit inovace.

5. Výměna názorů k návrhu nařízení o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [2020/0322(COD)]

Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR), tentokrát jako zpravodajka výboru ENVI pro 
legislativní návrh týkající se vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, zdůraznila ty 
prvky svého návrhu legislativní zprávy, které jsou relevantní z hlediska péče v případě 
rakoviny, a zdůraznila zejména potřebu rozšířit mechanismus společných postupů 
zadávání veřejných zakázek nad rámec přenosných nemocí.

Následoval blok otázek a odpovědí, během něhož vznesli dotazy tito poslanci: 
Peter Liese (PPE, DE), Sara Cerdas (S&D, PT), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cindy 
Franssen (PPE, BE).

Zástupce Komise, ředitel GŘ SANTE John Ryan, se ujal slova a zodpověděl dotazy 
poslanců, přičemž mimo jiné zdůraznil, že členské státy musí být vybízeny ke zvýšení 
úrovně připravenosti; rovněž se domnívá, že posílení systémů zdravotní péče, pokud jde 
o přenosné nemoci, by nepřímo přispělo k posílení systému i pro další skupiny nemocí.

Véronique Trillet-Lenoirová se znovu ujala slova, aby reagovala na připomínky 
poslanců a uzavřela diskusi k bodu programu, jímž je návrh nařízení o vážných 
přeshraničních zdravotních hrozbách, a zaměřila se mimo jiné na průmyslová 
partnerství a programy společného zadávání veřejných zakázek na léčivé přípravky. 

V návaznosti na otázky projednávané během schůze předsedající místopředsedkyně 
Joanna Kopcińska zdůraznila, že diskuse ukázala, jak komplexní je politika veřejného 
zdraví a kolik vrstev politického a regulačního rámce přímo ovlivňuje péči v případě 
rakoviny a dostupnost i cenovou dostupnost protinádorových léčivých přípravků 
a terapie.

Schůze skončila v 18:41.

6. Datum a místo konání příští schůze

15. července 2021, 9:00–12:00
Brusel
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