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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ZDROWIA

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o refundacji lekÓw, ŚrodkÓw Sp ożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobÓw medycznych (druk nr 1360).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art.37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała
w dniu 15 maja 2013 r. powyiszv projekt ustawy do Komisji Zdrowia - do pierwszego
czytania.

Kornisja Zdrowia po przeprowadzentu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu
powyŻszego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 maja2013 r.

wnosi:

Wy soki S e j m uchwalić raczyzałączonvprojektustawy.

Warszawa, dnia 22 maja20l3 r.
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Proj ekt

USTAWA
z dnia 2013 r.

o zmianie ustawy o refundacji lekriw' środkÓw spożywcrych specjalnego
przeznaczen ia żyw i en iow ego or az wy ro b Ów m edyczny ch

Art. l.

W ustawie z dnia |f maja 20|1 r. o refundacji lekÓw, środkow Spozywczych spe-
cj alnego ptzęznaczęnia zywieniowego otaz wyrobow medycznych (Dz . U . z 20I I r.
Nr 1f2, poz, 696 oraz z f072 t. poz. 95 i 742) wprowadza się następujące zm|anyi

1) w art. 13 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

,,6a.Urzędowa cena zbyu ustalona w decyzji, o ktÓrej mowa w art' 1l ust. l, nie
moŻe być, v,ryŻsza ntŻ urzędowa cena zbyu leku, środka spozywczęgo spe-
cj alne go ptzeznaczenia zywieniowe go' wyrobu medycznego, obowiązuj ąca
w dniu ztsŻęnia wniosku, o ktÓrym mowa w art. f4 ust, l pkt 1, W odnięsie.
niu do leku, środka Spozywczego specjalnego przęznaczenta Żywieniowego,
wyrobu medycznego, ktory w dniu ztoŻęnia tego wniosku był zawarty w
wykazią o ktÓrym mowa w art. 37 ust. 1, W danym wskazaniu.'';

2) w art. 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:

,,2. Wymaganla, o ktÓrych mowa w art. 25 pkt 14, nie dotycząwnioskÓW, o kto-
rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, W odniesięniu do leku, Środka spoŻywcze-
go specjalnego ptzeznaczęnia zywieniowego' wyrobu medyczneBo, ktÓry w
dniu złoŻenia tego wniosku byt zawarty w wykazią o ktÓrym mowa w art.
37 ust. 1, W danym wskazaniu. Do wnioskow tych nie stosuje się przepisow
art. 12pkt2,art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 orazart.35.".

Art.2,
Przepisy art. 13 ust. 6a i art. 30 ust. 2' ustawy o ktorej mowa w art. 1, stosuje się do
postępowat'r w sprawie wnioskÓW, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, o
kt.Órej mowa w art. 1, W odniesięniu do leku, środka Spozywczego specjalnego prze-
znaczenia Żywieniowego, wyrobu medycznego) ktory w dniu zł,oŻęnia tych wnio-
skÓw, był' zawarty w wykazie, o ktÓrym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa
w art. 1, w danym wskazantu, zł'oŻonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w
Ży cie niniej szej ustawy.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w Życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.



ffi
Minister
Spr:aw Zagranicznych

. .
DPU8.920.680201 3 lzlmz

dot.:'ZDR{15-00O:13 z 05.2013 r.

Warszaw.JJ-nuJa 2Ot3 r.

Pan
Tomasz latos
ilrzewodn iczący Komisji Zd rowia
Selrn RP

oplnla o zgodności z prawem Unl| Europeiskie| poselskiego projektu ustanry o zmianie
ustaw o refundacji lekÓw, środkhw spotyweych speąja|nego pnEeznacrleł,ia
źylłieniowago oraz wyroMw meĘanych (druk nr 7360) ujętego w spruwozdoniu Komisil
ZdtułIa (druk nr t,373) wyrażona na podstawie an. 13 ust. 3 pkt 3 u$tau'Y z dnla 4
wneśnie 1!Xl7 r' o drlaltch administracii nądorle| (Dz. |!,l?loa?l r' Nr65, poz' 4t7 r pÓin'
..',l w nriązku r art, fil ust. 4 i ert. 54 ust. 1 Regu|aminu Se|mu plzez ministra rrtaśc|wego

: do spraw crlonkostma Rzeczypospolitef Polskiej w Unii Europejskiej

5zo now ny Po n ie P newod n i czq cy,

, llr związkti e przedłożonym sprawozdaniem Kornisji pozwa|am sob|e wyraziĆ poniższą opinię.

Proj9ktustaryujętywspraYrordaniujert4godnyzprawemUniiIl,uropejrkiej.

Do wiadomoścl:
Pan Bartosz Arłukow|ce
Minister Zdrowia

Z poważaniem


