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Muudatusettepanek 43
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
.

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek tuleks tagasi lükata, sest see on üksnes farmaatsiatööstuse huvides, kuid 
ei arvesta liikmesriikide õigustega ega patsientide huvidega. Liikmesriike kammitsetakse 
(lühemad hindamistähtajad, ebaproportsionaalsed sanktsioonid, ranged teatamisnõuded), 
sellal kui farmaatsiaettevõtted saavad vaikiva nõusoleku protseduuri abil hindu tõsta. 
Komisjon peaks esitama uue, tasakaalustatud ettepaneku.

Muudatusettepanek 44
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 114 ja 168,

Or. fr

Selgitus

Käesolev ettepanek ei käsitle mitte suvaliste kaupade vaba liikumist, vaid ravimite vaba 
liikumist ja hinnakujundust ning see kuulub rahvatervise valdkonnas liikmesriikide 
vastutusalasse. Seetõttu tuleks õiguslikule alusele lisada ELi toimimise lepingu artikkel 168. 
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Muudatusettepanek 45
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 168 lõiget 7 ja
artiklit 114,

Or. en

Muudatusettepanek 46
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et võtta arvesse muutusi, mis on 
toimunud ravimiturul ja riiklikes 
meetmetes avaliku sektori ravimikulutuste 
piiramiseks, on vaja nõukogu direktiivi 
89/105/EMÜ kõiki põhisätteid oluliselt 
muuta. Seega tuleks selguse huvides 
direktiiv 89/105/EMÜ asendada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 47
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et võtta arvesse muutusi, mis on 
toimunud ravimiturul ja riiklikes 
meetmetes avaliku sektori ravimikulutuste 
piiramiseks, on vaja nõukogu direktiivi 
89/105/EMÜ kõiki põhisätteid oluliselt 

(2) Selleks et võtta arvesse muutusi, mis on 
toimunud ravimiturul ja riiklikes 
meetmetes avaliku sektori ravimikulutuste 
piiramiseks, on vaja nõukogu direktiivi 
89/105/EMÜ kõiki põhisätteid oluliselt 
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muuta. Seega tuleks selguse huvides 
direktiiv 89/105/EMÜ asendada.

muuta. Seega tuleks selguse huvides 
direktiivi 89/105/EMÜ muuta.

Or. lt

Muudatusettepanek 48
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriigid on viimastel kümnenditel 
seisnud silmitsi avalik-õigusliku sektori 
järjest suuremate kulutustega ravimitele, 
mis on viinud järjest uuenduslikumate ja 
keerukamate strateegiate vastuvõtmiseni, et 
juhtida ravimite tarbimist oma riiklikus 
tervishoiusüsteemis. Eelkõige on 
liikmesriikide pädevad asutused 
rakendanud arvukaid meetmeid ravimite 
väljakirjutamise piiramiseks, 
retseptiravimite hindade reguleerimiseks 
või riiklikest vahenditest rahastamise 
tingimuste kehtestamiseks. Nimetatud 
meetmete põhieesmärk on edendada 
rahvatervist ning tagada selleks piisava 
hulga ravimite kättesaadavus mõistliku 
hinnaga ning teisalt oma riikliku 
tervisekindlustusskeemi finantstasakaal.

(4) Liikmesriigid on viimastel kümnenditel 
seisnud silmitsi avalik-õigusliku sektori 
järjest suuremate kulutustega ravimitele, 
mis on viinud järjest uuenduslikumate ja 
keerukamate strateegiate vastuvõtmiseni, et 
juhtida ravimite tarbimist oma riiklikus 
tervishoiusüsteemis. Eelkõige on 
liikmesriikide pädevad asutused 
rakendanud arvukaid meetmeid ravimite 
väljakirjutamise piiramiseks, 
retseptiravimite hindade reguleerimiseks 
või riiklikest vahenditest rahastamise 
tingimuste kehtestamiseks. Nimetatud 
meetmete põhieesmärk on edendada 
rahvatervist ning tagada selleks piisava 
hulga ravimite kättesaadavus mõistliku 
hinnaga võrdsetel tingimustel kõigile ELi 
kodanikele ning teisalt oma riikliku 
tervisekindlustusskeemi finantstasakaal. 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
nimekirjas olulisteks liigitatud ravimid 
peaksid olema kättesaadavad patsientidele 
kõigis liikmesriikides, olenemata turu 
suurusest. 

Or. sl

Muudatusettepanek 49
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriigid on viimastel kümnenditel 
seisnud silmitsi avalik-õigusliku sektori 
järjest suuremate kulutustega ravimitele, 
mis on viinud järjest uuenduslikumate ja 
keerukamate strateegiate vastuvõtmiseni, et 
juhtida ravimite tarbimist oma riiklikus 
tervishoiusüsteemis. Eelkõige on 
liikmesriikide pädevad asutused 
rakendanud arvukaid meetmeid ravimite 
väljakirjutamise piiramiseks, 
retseptiravimite hindade reguleerimiseks 
või riiklikest vahenditest rahastamise 
tingimuste kehtestamiseks. Nimetatud 
meetmete põhieesmärk on edendada 
rahvatervist ning tagada selleks piisava 
hulga ravimite kättesaadavus mõistliku 
hinnaga ning teisalt oma riikliku 
tervisekindlustusskeemi finantstasakaal.

(4) Liikmesriigid on viimastel kümnenditel 
seisnud silmitsi avalik-õigusliku sektori 
järjest suuremate kulutustega ravimitele, 
mis on viinud järjest uuenduslikumate ja 
keerukamate strateegiate vastuvõtmiseni, et 
juhtida ravimite tarbimist oma riiklikus 
tervishoiusüsteemis. Eelkõige on 
liikmesriikide pädevad asutused 
rakendanud arvukaid meetmeid ravimite 
väljakirjutamise piiramiseks, 
retseptiravimite hindade reguleerimiseks 
või riiklikest vahenditest rahastamise 
tingimuste kehtestamiseks. Nimetatud 
meetmete põhieesmärk on edendada kõigi 
kodanike rahvatervist ning tagada selleks 
piisava hulga tõhusate ravimite 
kättesaadavus mõistliku hinnaga ning 
teisalt kõigile võrdne juurdepääs 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriigid on viimastel kümnenditel 
seisnud silmitsi avalik-õigusliku sektori 
järjest suuremate kulutustega ravimitele, 
mis on viinud järjest uuenduslikumate ja 
keerukamate strateegiate vastuvõtmiseni, et 
juhtida ravimite tarbimist oma riiklikus 
tervishoiusüsteemis. Eelkõige on 
liikmesriikide pädevad asutused 
rakendanud arvukaid meetmeid ravimite 
väljakirjutamise piiramiseks, 
retseptiravimite hindade reguleerimiseks 
või riiklikest vahenditest rahastamise 
tingimuste kehtestamiseks. Nimetatud 

(4) Liikmesriigid on viimastel kümnenditel 
seisnud silmitsi avalik-õigusliku sektori 
järjest suuremate kulutustega ravimitele, 
mis on viinud järjest uuenduslikumate ja 
keerukamate strateegiate vastuvõtmiseni, et 
juhtida ravimite tarbimist oma riiklikus 
tervishoiusüsteemis. Eelkõige on 
liikmesriikide pädevad asutused 
rakendanud arvukaid meetmeid ravimite 
väljakirjutamise piiramiseks, 
retseptiravimite hindade reguleerimiseks 
või riiklikest vahenditest rahastamise 
tingimuste kehtestamiseks. Nimetatud 
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meetmete põhieesmärk on edendada 
rahvatervist ning tagada selleks piisava 
hulga ravimite kättesaadavus mõistliku 
hinnaga ning teisalt oma riikliku 
tervisekindlustusskeemi finantstasakaal.

meetmete põhieesmärk on edendada 
rahvatervist ning tagada selleks piisava 
hulga ravimite kättesaadavus mõistliku 
hinnaga ning teisalt oma riikliku 
tervisekindlustusskeemi finantstasakaal. 
Nimetatud meetmete eesmärk peaks 
olema ka toetada uute ravimite uurimist 
ja väljatöötamist ning tunnustada 
meditsiinilist uuendustegevust.

Or. fr

Selgitus

Tervishoiualane uuendustegevus toob patsientidele tuntavat kasu ja muudab 
tervishoiusüsteeme tõhusamaks ja kestlikumaks.

Muudatusettepanek 51
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Riiklike meetmete killustatus võib 
takistada või moonutada liidusisest 
ravimikaubandust ja tekitada 
konkurentsimoonutusi, mis mõjutab 
vahetult ravimite siseturu toimimist.

(5) Riiklike meetmete killustatus võib 
takistada või moonutada liidusisest 
ravimikaubandust, mis mõjutab vahetult 
ravimite siseturu toimimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna riiklikud meetmed, millega 
reguleeritakse ravimite tarbimist ja 
hindasid või kehtestatakse tingimused 
nende riiklikuks rahastamiseks, on 

(8) Kuna riiklikud meetmed, millega 
reguleeritakse ravimite tarbimist ja 
hindasid või kehtestatakse tingimused 
nende riiklikuks rahastamiseks, on 
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liikmesriigiti erinevad, tuleb direktiiv 
89/105/EMÜ muuta selgemini 
mõistetavaks. Eelkõige peaks käesolev 
direktiiv hõlmama igat liiki meetmeid, mis 
liikmesriikides on välja töötatud ja mis 
võivad mõjutada siseturgu. Alates 
direktiivi 89/105/EMÜ vastuvõtmisest on 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevad 
menetlused muutunud ja mitmekesistunud.
Mõni liikmesriik on direktiivi 89/105/EMÜ 
reguleerimisala tõlgendanud kitsalt, samas 
kui Euroopa Kohtu otsuse kohaselt 
kuuluvad kõnealused hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevad menetlused siiski 
nimetatud direktiivi reguleerimisalasse, 
võttes arvesse selle direktiivi eesmärke ja 
vajadust tagada direktiivi tõhusus. Seetõttu 
peaks käesolev direktiiv võtma arvesse 
riiklikke hinnakujunduse ja hüvitamise 
strateegiaid. Kuna riigihankeid ja 
vabatahtlikke lepingulisi suhteid 
reguleeritakse erieeskirjadega ning nende 
puhul kehtivad erimenetlused, tuleks need
jätta käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja.

liikmesriigiti erinevad, tuleb direktiiv 
89/105/EMÜ muuta selgemini 
mõistetavaks. Eelkõige peaks käesolev 
direktiiv hõlmama igat liiki meetmeid, mis 
liikmesriikides on välja töötatud ja mis
võivad mõjutada siseturgu. Alates 
direktiivi 89/105/EMÜ vastuvõtmisest on 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevad 
menetlused muutunud ja mitmekesistunud.
Mõni liikmesriik on direktiivi 89/105/EMÜ 
reguleerimisala tõlgendanud kitsalt, samas 
kui Euroopa Kohtu otsuse kohaselt 
kuuluvad kõnealused hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevad menetlused siiski 
nimetatud direktiivi reguleerimisalasse, 
võttes arvesse selle direktiivi eesmärke ja 
vajadust tagada direktiivi tõhusus. Seetõttu 
peaks käesolev direktiiv võtma arvesse 
riiklikke hinnakujunduse ja hüvitamise 
strateegiaid. Hoolimata riigihankeid ja 
vabatahtlikke lepingulisi suhteid 
reguleerivate erieeskirjade ning kehtivate 
erimenetluste olemasolust tuleks 
riigihankeid ja vabatahtlikke lepingulisi 
suhteid reguleerivad siseriiklikud 
meetmed jätta käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja üksnes sellises 
ulatuses, et ka vabatahtlikud lepingud 
tagaksid ravimkindlustatud isikuid 
esmajoones huvitava ravimite 
müügihinna läbipaistvuse. Arstidele ja 
farmatseutidele, kes toimivad ravimite 
jaotuspunktidena, peab olema selge, 
milliseid kulusid toob teatava ravimi 
kasutamine kaasa patsiendile ja 
tervishoiusüsteemile, et suuta valida 
majanduslikult kõige otstarbekam ravim 
olenemata kehtiva lepingu liigist.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõik meetmed, mille otstarve on 
reguleerida kas otse või kaudselt 
ravimihindu või määratleda ravimite 
hõlmatust riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, peaksid 
põhinema erapooletutel ja kontrollitavatel 
kriteeriumidel, mis ei sõltu ravimi 
päritolust ning mis sisaldavad asjaga 
seotud ettevõtjate jaoks piisavaid 
õiguskaitsevahendeid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigust. 
Kõnealused nõuded peaksid samavõrra 
kehtima riiklike, piirkondlike ja kohalike 
meetmete suhtes, millega piiratakse või 
edendatakse teatavate ravimite 
väljakirjutamist, sest selliste meetmetega 
määratakse asjaomaste ravimite tegelik 
hõlmatus tervisekaitsesüsteemiga.

(9) Kõik meetmed, mille otstarve on 
reguleerida kas otse või kaudselt 
ravimihindu või määratleda ravimite 
hõlmatust riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, peaksid 
põhinema erapooletutel ja kontrollitavatel 
kriteeriumidel, mis ei sõltu ravimi 
päritolust. Kõnealused nõuded peaksid 
samavõrra kehtima riiklike, piirkondlike ja 
kohalike meetmete suhtes, millega 
piiratakse või edendatakse teatavate 
ravimite väljakirjutamist, sest selliste 
meetmetega määratakse asjaomaste 
ravimite tegelik hõlmatus 
tervisekaitsesüsteemiga.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Kohus kiitis oma kohtuasjas C-62/09 tehtud otsuses heaks meetmete võtmise 
järelevalve teostamiseks teatud kindlate ravimite väljakirjutamise üle või nende 
väljakirjutamise soodustamiseks.  Neil meetmetel ei ole mingit kaalu otsuste vastuvõtmisel 
selle kohta, milliseid ravimeid hõlmata riikliku tervisekindlustussüsteemiga. Selline ettepanek 
võimaldaks kõigi konkureerivate ravimite tootjatel esitada kaebuseid, mis põhjustaks tõelise 
haldusliku ja juriidilise segaduse.

Muudatusettepanek 54
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõik meetmed, mille otstarve on 
reguleerida kas otse või kaudselt 
ravimihindu või määratleda ravimite 
hõlmatust riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, peaksid 
põhinema erapooletutel ja kontrollitavatel 

(9) Kõik meetmed, mille otstarve on 
reguleerida kas otse või kaudselt 
ravimihindu või määratleda ravimite 
hõlmatust riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga –
viimatinimetatud meetmete hulgas ka 



PE497.983v01-00 10/53 AM\916168ET.doc

ET

kriteeriumidel, mis ei sõltu ravimi 
päritolust ning mis sisaldavad asjaga 
seotud ettevõtjate jaoks piisavaid 
õiguskaitsevahendeid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigust. 
Kõnealused nõuded peaksid samavõrra 
kehtima riiklike, piirkondlike ja kohalike 
meetmete suhtes, millega piiratakse või 
edendatakse teatavate ravimite 
väljakirjutamist, sest selliste meetmetega 
määratakse asjaomaste ravimite tegelik 
hõlmatus tervisekaitsesüsteemiga.

vajaduse korral nõutavad soovitused –, 
peaksid põhinema erapooletutel ja 
kontrollitavatel kriteeriumidel, mis ei sõltu 
ravimi päritolust ning mis sisaldavad 
asjaga seotud ettevõtjate jaoks piisavaid 
õiguskaitsevahendeid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigust. 
Kõnealused nõuded peaksid samavõrra 
kehtima riiklike, piirkondlike ja kohalike 
meetmete suhtes, millega piiratakse või 
edendatakse teatavate ravimite 
väljakirjutamist, sest selliste meetmetega 
määratakse asjaomaste ravimite tegelik 
hõlmatus tervisekaitsesüsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõik meetmed, mille otstarve on 
reguleerida kas otse või kaudselt 
ravimihindu või määratleda ravimite 
hõlmatust riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, peaksid 
põhinema erapooletutel ja kontrollitavatel 
kriteeriumidel, mis ei sõltu ravimi 
päritolust ning mis sisaldavad asjaga 
seotud ettevõtjate jaoks piisavaid 
õiguskaitsevahendeid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigust. 
Kõnealused nõuded peaksid samavõrra 
kehtima riiklike, piirkondlike ja kohalike 
meetmete suhtes, millega piiratakse või 
edendatakse teatavate ravimite 
väljakirjutamist, sest selliste meetmetega 
määratakse asjaomaste ravimite tegelik 
hõlmatus tervisekaitsesüsteemiga.

(9) Kõik meetmed, mille otstarve on 
reguleerida kas otse või kaudselt 
ravimihindu või määratleda ravimite 
hõlmatust riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, peaksid 
põhinema erapooletutel ja kontrollitavatel 
kriteeriumidel, mis ei sõltu ravimi 
päritolust. Kõnealused nõuded peaksid 
samavõrra kehtima riiklike, piirkondlike ja 
kohalike meetmete suhtes, millega 
piiratakse või edendatakse teatavate 
ravimite väljakirjutamist, sest selliste 
meetmetega määratakse asjaomaste 
ravimite tegelik hõlmatus 
tervisekaitsesüsteemiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee 12. juuni 2012. aasta 
arvamuse (ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, mis käsitleb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite hinnakujundust 
reguleerivate meetmete läbipaistvust ja 
nende hõlmamist riiklike 
tervisekindlustussüsteemidega)1 kohaselt 
peaks puudulike ravivõimaluste, kliinilise 
ja ühiskondliku kasu ja innovatsiooni 
hindamine sisalduma kriteeriumites, mille 
alusel võetakse vastu otsuseid, mis kas 
otseselt või kaudselt reguleerivad ravimite 
hinnakujundust, ja meetmetes, millega 
määratakse ravimite riiklike 
tervisekindlustussüsteemidega hõlmatuse 
määr. Need kriteeriumid peaksid 
sisaldama ka elanikkonna 
haavatavaimate rühmade kaitset.
_____________
1 ELT C 299, 4.10.2012, lk 83.

Or. es

Muudatusettepanek 57
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ravimi hinna heakskiitmise või 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatuse 
määramise taotlemine ei tohiks pikendada 
asjaomase toote turulelaskmist rohkem, kui 

(10) Ravimi hinna heakskiitmise või 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatuse 
määramise taotlemine ei tohiks pikendada 
asjaomase toote turulelaskmist rohkem, kui 
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on vajalik. Seega on soovitatav sätestada 
direktiivis tähtajad, mille jooksul tuleb 
riiklikud otsused teha. Tulemuslikkuse 
huvides peaksid ettenähtud tähtajad algama 
taotluse laekumise hetkest ning lõppema 
vastava otsuse jõustumisega. Need peaksid 
hõlmama kõiki eksperdihinnanguid, 
sealhulgas vajaduse korral 
tervisetehnoloogia hindamine, ja kõiki 
otsuse vastuvõtmiseks ja õiguslikuks 
jõustamiseks nõutavaid haldusformaalsusi.

on vajalik. Seega on soovitatav sätestada 
direktiivis tähtajad, mille jooksul tuleb 
riiklikud otsused teha. Tulemuslikkuse 
huvides peaksid ettenähtud tähtajad algama 
taotluse laekumise hetkest ning lõppema 
vastava otsuse jõustumisega. Need peaksid 
hõlmama kõiki soovitusi ja 
eksperdihinnanguid, sealhulgas vajaduse 
korral tervisetehnoloogia hindamine, ja 
kõiki otsuse vastuvõtmiseks ja õiguslikuks 
jõustamiseks nõutavaid haldusformaalsusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 58
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Direktiiviga 89/105/EMÜ ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtajad on 
kohustuslikud, nagu kinnitab Euroopa 
Kohtu kohtupraktika. Kogemused näitavad, 
et kõnealustest tähtaegadest ei peeta alati 
kinni ning et on vaja tagada õiguskindlus ja 
parandada ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kohaldatavat menetluskorda. 
Seepärast tuleks kehtestada tõhus ja kiire 
õiguskaitsemenetlus.

(11) Direktiiviga 89/105/EMÜ ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtajad on 
kohustuslikud, nagu kinnitab Euroopa 
Kohtu kohtupraktika. Kogemused näitavad, 
et kõnealustest tähtaegadest ei peeta alati 
kinni ning et on vaja tagada õiguskindlus ja 
parandada ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kohaldatavat menetluskorda. 
Seepärast tuleks julgustada tõhusate ja 
kiirete õiguskaitsemenetluste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Direktiiviga 89/105/EMÜ ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtajad on 
kohustuslikud, nagu kinnitab Euroopa 
Kohtu kohtupraktika. Kogemused näitavad, 
et kõnealustest tähtaegadest ei peeta alati 
kinni ning et on vaja tagada õiguskindlus ja 
parandada ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kohaldatavat menetluskorda. 
Seepärast tuleks kehtestada tõhus ja kiire 
õiguskaitsemenetlus.

(11) Direktiiviga 89/105/EMÜ ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtajad on 
kohustuslikud, nagu kinnitab Euroopa 
Kohtu kohtupraktika. Kogemused näitavad, 
et kõnealustest tähtaegadest ei peeta alati 
kinni ning et on vaja tagada õiguskindlus ja 
parandada ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kohaldatavat menetluskorda. 
Seepärast tuleks julgustada tõhusate ja 
kiirete õiguskaitsemeetmete kasutamist.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikides on juba kasutusel õiguskaitsemenetlused, sealhulgas kohtumenetlused. Lisaks 
on need menetlused liikmesriikide pädevuses, mis jääb välja käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast, mis käsitleb ravimihindade heakskiitmise haldusmenetlust ja loa andmist 
tervishoiusüsteemide kaudu ravimite maksumuse hüvitamiseks.

Muudatusettepanek 60
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teatises „Farmaatsiavaldkonna 
sektoriuuringu aruande kommenteeritud 
kokkuvõte” näitas komisjon, et 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevad 
menetlused aeglustavad asjatult 
geneeriliste ravimite turulelaskmist ELis. 
Geneerilise ravimi hinna ja 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatuse 
heakskiitmise menetlus ei tohiks tuua kaasa 
uusi või üksikasjalikke hindamisi, juhul kui 
originaalravimile on juba määratud hind ja 
see on kaasatud tervisekindlustussüsteemi. 
Seega on sellistel juhtudel kohane 
kehtestada geneeriliste ravimite puhul 

(12) Teatises „Farmaatsiavaldkonna 
sektoriuuringu aruande kommenteeritud 
kokkuvõte” näitas komisjon, et 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevad 
menetlused aeglustavad asjatult 
geneeriliste või sarnaste bioloogiliste 
ravimite turulelaskmist ELis. Geneerilise 
või sarnase bioloogilise ravimi hinna ja 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatuse 
heakskiitmise menetlus ei tohiks tuua kaasa 
uusi või üksikasjalikke hindamisi, juhul kui 
originaalravimile on juba määratud hind ja 
see on kaasatud tervisekindlustussüsteemi. 
Seega on sellistel juhtudel kohane 
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lühemad tähtajad. kehtestada geneeriliste või sarnaste 
bioloogiliste ravimite puhul lühemad 
tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teatises „Farmaatsiavaldkonna 
sektoriuuringu aruande kommenteeritud 
kokkuvõte” näitas komisjon, et 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevad 
menetlused aeglustavad asjatult 
geneeriliste ravimite turulelaskmist ELis. 
Geneerilise ravimi hinna ja 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatuse 
heakskiitmise menetlus ei tohiks tuua kaasa 
uusi või üksikasjalikke hindamisi, juhul kui 
originaalravimile on juba määratud hind ja 
see on kaasatud tervisekindlustussüsteemi. 
Seega on sellistel juhtudel kohane 
kehtestada geneeriliste ravimite puhul 
lühemad tähtajad.

(12) Teatises „Farmaatsiavaldkonna 
sektoriuuringu aruande kommenteeritud 
kokkuvõte” näitas komisjon, et 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevad 
menetlused aeglustavad asjatult 
geneeriliste ravimite turulelaskmist ELis. 
Geneerilise ravimi hinna ja 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatuse 
heakskiitmise menetlus ei tohiks tuua kaasa 
uusi või üksikasjalikke hindamisi, juhul kui 
originaalravim on direktiivi 2001/83/EÜ 
mõistes oma olemuselt sarnane 
originaalravimiga, sellele on juba 
määratud hind ja see on kaasatud 
tervisekindlustussüsteemi. Seega on 
sellistel juhtudel kohane kehtestada 
geneeriliste ravimite puhul lühemad 
tähtajad. Juhul kui geneeriline ravim on 
võrreldes originaalravimiga erinev, 
näiteks pakendamisviisi või näidustuste 
osas, võivad liikmesriigid korraldada 
geneerilise ravimi hindamise.

Or. fr

Selgitus

Ehkki tuleks kiirendada otsuste vastuvõtmist nende geneeriliste ravimite osas, mille 
originaalravimeid on juba hinnatud, peaks jääma alles võimalus hinnata geneerilisi ravimeid 
mis ei ole oma olemuselt sarnased oma originaalravimiga.  Mõned geneerilised ravimid 
võivad oma originaalravimist erineda pakendamisviisi või näidustuste osas.
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Muudatusettepanek 62
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikide kohtumenetlused ei 
ole tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks laialdast kasutust leidnud 
sageli pikavõitu menetlusaegade tõttu riigi 
kohtutes ning seepärast ei ole asjaga 
seotud ettevõtjad olnud altid kohtuasja 
algatama. Seega on vaja tõhusaid 
mehhanisme, millega kontrollida ja 
jõustada hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate otsuste tegemise tähtaegadest 
kinnipidamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 63
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikide kohtumenetlused ei 
ole tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks laialdast kasutust leidnud 
sageli pikavõitu menetlusaegade tõttu riigi 
kohtutes ning seepärast ei ole asjaga 
seotud ettevõtjad olnud altid kohtuasja 
algatama. Seega on vaja tõhusaid 
mehhanisme, millega kontrollida ja 
jõustada hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate otsuste tegemise tähtaegadest 
kinnipidamist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Õiguskaitsemenetlused, sealhulgas kohtumenetlused on liikmesriikide pädevuses, mis jääb 
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välja käesoleva direktiivi reguleerimisalast, mis käsitleb ravimihindade heakskiitmise 
haldusmenetlust ja loa andmist tervishoiusüsteemide kaudu ravimite maksumuse 
hüvitamiseks.

Muudatusettepanek 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikide kohtumenetlused ei 
ole tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks laialdast kasutust leidnud 
sageli pikavõitu menetlusaegade tõttu riigi 
kohtutes ning seepärast ei ole asjaga 
seotud ettevõtjad olnud altid kohtuasja 
algatama. Seega on vaja tõhusaid 
mehhanisme, millega kontrollida ja 
jõustada hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate otsuste tegemise tähtaegadest 
kinnipidamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 65
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama 
aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle 
ravimi kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi, sealhulgas harvikravimi
kvaliteet, ohutus ja tõhusus ning
geneerilise või sarnase bioloogilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga.
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Or. en

Muudatusettepanek 66
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust.

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid peaksid seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames, kui on tekkinud uutest 
andmetest põhjustatud õigustatud 
kahtlused, uuesti hindama aspekte, millel 
asjaomase ravimi müügiluba põhineb, 
sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, ohutust, 
tõhusust või bioekvivalentsust.

Or. sl

Muudatusettepanek 67
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust.

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb (ravimi kvaliteeti, ohutust, 
tõhusust või bioekvivalentsust).
Liikmesriikidele tagatakse täielik 
juurdepääs andmetele, mida kasutab 
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müügilube väljastav asutus nimetatud 
aspektide hindamisel, et nad saaksid 
hinnata ravimi suhtelist ohutust ja 
tõhusust tervisekindlustusskeemi raames. 
Pädevatel asutustel peaks olema ka õigus 
nõuda oma hinnangu jaoks lisaandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga.
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama 
aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle
ravimi kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite sarnasus, 
ning liikmesriikidel peaks olema täielik 
juurdepääs andmetele, mida kasutatakse 
müügilubade väljastamise menetluses, et
nad saaksid hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate menetluste raames hinnata 
ravimi suhtelist ohutust ja tõhusust.

Or. fr

Selgitus

Geneeriliste ravimite kohta erisätete lisamine on käesoleva uuesti sõnastatud versiooni 
peamine lisandväärtus. Siiski tuleb kõikide geneeriliste ravimite, sealhulgas bioteraapiate 
hõlmamiseks lisaks bioekvivalentsusele kasutusele võtta sarnaste bioloogiliste ravimite 
mõiste. 

Muudatusettepanek 69
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust.

(14) Müügiloa menetluse raames 
kontrollitakse tõendeid ravimi kvaliteedi, 
ohutuse ja tõhususe kohta, sealhulgas 
geneerilise ravimi bioekvivalentsuse kohta 
originaalravimiga. Liikmesriigid ei peaks 
seega hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate menetluste raames uuesti 
hindama olulisi aspekte (kvaliteet, ohutus, 
tõhusus või bioekvivalentsus), millel 
asjaomase ravimi müügiluba põhineb.
Liikmesriikidele tuleb siiski tagada täielik 
juurdepääs andmetele, mida kasutavad 
müügilubade väljastamise eest vastutavad 
asutused, nii et nad saaksid hinnata 
ravimi suhtelist ohutust ja tõhusust ravimi 
kohustusliku tervisekindlustussüsteemiga 
hõlmamise raames. Samuti peaksid 
pädevad asutused saama lisada või luua 
täiendavaid asjakohaseid andmeid 
ravimite hindamise eesmärgil.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva põhjenduse valesti tõlgendamise tulemusel võidakse takistada liikmesriigil 
kasutada andmeid või nõuda lisaandmeid, mida ta vajab ravimi suhtelise riski ja kasu 
vahekorra ja ravimi tõhususe hindamiseks võrdlusel raviviisidega, mis on juba hõlmatud riigi 
tervisekindlustussüsteemiga.

Muudatusettepanek 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga. 
Liikmesriigid ei peaks seega 
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hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust.

hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust. 
Samamoodi ei hinda liikmesriigid 
harvikravimite puhul ümber harvikravimi 
määramise kriteeriumeid.

Or. fr

Selgitus

Kõnealuste ravimite meditsiinilise lisandväärtuse kahtluse alla seadmine riiklikul tasandil on 
vastuvõetamatu, sest see lisandväärtus on oluline eeltingimus neile ravimitele loa 
väljaandmiseks ELi tasandil. Taoline selgitus ei oleks kuidagi vastuolus riigi ametiasutuste 
otsusega selle kohta, kas harvikravimi maksumust hüvitada või mitte, vaid ergutaks pigem 
riigi ametiasutusi rohkem kasutama Euroopa tasandil omandatud erialateadmisi.

Muudatusettepanek 71
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ ei 
moodusta intellektuaalomandi õigused 
alust müügiloast keeldumiseks, selle 
peatamiseks ega tagasivõtmiseks. Lisaks 
tuleks menetlusi (taotlemine ja otsuse 
tegemine), mis käsitlevad geneerilise 
ravimi hinda ja hõlmatust 
tervisekindlustussüsteemiga, käsitada 
haldusmenetlustena, mis on sõltumatud 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest. 
Kõnealuste menetluste eest vastutavad riigi 
ametiasutused ei peaks geneerilist ravimit 
käsitlevat taotlust uurides taotlema teavet 
originaalravimi patendi kohta ega uurima, 
kas väidetav intellektuaalomandi õiguste 
rikkumine on aset leidnud, kui geneeriline 
ravim toodetakse või viiakse turule pärast 
nende tehtud otsust. Sellest tulenevalt ei 
tohiks intellektuaalomandi küsimused olla 
liikmesriikides seotud hinnakujundust ja 

(15) Vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ ei 
moodusta intellektuaalomandi õigused 
alust müügiloast keeldumiseks, selle 
peatamiseks ega tagasivõtmiseks. Lisaks 
tuleks menetlusi (taotlemine ja otsuse 
tegemine), mis käsitlevad geneerilise 
ravimi hinda ja hõlmatust 
tervisekindlustussüsteemiga, käsitada 
haldusmenetlustena, mis on sõltumatud 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest. 
Kõnealuste menetluste eest vastutavad riigi 
ametiasutused ei peaks geneerilist ravimit 
käsitlevat taotlust uurides taotlema teavet 
originaalravimi patendi kohta ega uurima, 
kas väidetav intellektuaalomandi õiguste 
rikkumine on aset leidnud, kui geneeriline 
ravim toodetakse või viiakse turule pärast 
nende tehtud otsust. Sellest tulenevalt ei 
tohiks intellektuaalomandi küsimused olla 
liikmesriikides seotud geneeriliste ravimite 
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hüvitamist käsitlevate menetlustega ega 
neid aeglustada.

hinnakujunduse ja nende hüvitamist 
käsitlevate menetlustega ega neid 
aeglustada.

Or. fr

Selgitus

Selgitatakse, et kõnealune menetlus hõlmab üksnes geneerilisi ravimeid.

Muudatusettepanek 72
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ ei 
moodusta intellektuaalomandi õigused 
alust müügiloast keeldumiseks, selle 
peatamiseks ega tagasivõtmiseks. Lisaks 
tuleks menetlusi (taotlemine ja otsuse 
tegemine), mis käsitlevad geneerilise 
ravimi hinda ja hõlmatust 
tervisekindlustussüsteemiga, käsitada 
haldusmenetlustena, mis on sõltumatud 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest. 
Kõnealuste menetluste eest vastutavad riigi 
ametiasutused ei peaks geneerilist ravimit 
käsitlevat taotlust uurides taotlema teavet 
originaalravimi patendi kohta ega uurima, 
kas väidetav intellektuaalomandi õiguste 
rikkumine on aset leidnud, kui geneeriline 
ravim toodetakse või viiakse turule pärast 
nende tehtud otsust. Sellest tulenevalt ei 
tohiks intellektuaalomandi küsimused olla 
liikmesriikides seotud hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetlustega ega 
neid aeglustada.

(15) Vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ ei 
moodusta intellektuaalomandi õigused 
alust müügiloast keeldumiseks, selle 
peatamiseks ega tagasivõtmiseks. Lisaks 
tuleks menetlusi (taotlemine ja otsuse 
tegemine), mis käsitlevad geneerilise 
ravimi hinda ja hõlmatust 
tervisekindlustussüsteemiga, käsitada 
haldusmenetlustena, mis on sõltumatud 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest. 
Kõnealuste menetluste eest vastutavad riigi 
ametiasutused ei peaks bioekvivalentset 
geneerilist ravimit käsitlevat taotlust 
uurides taotlema teavet originaalravimi 
patendi kohta, kuid neil peaks olema 
lubatud uurida, kas väidetav 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine on 
aset leidnud, kui bioekvivalentne 
geneeriline ravim toodetakse või viiakse 
turule pärast nende tehtud otsust. Seda 
vastutust ei tohi liikmesriikidelt ära võtta.
Ilma et see piiraks liikmesriikide 
kohustust teavet uurida, ei tohiks 
intellektuaalomandi küsimused olla 
liikmesriikides seotud hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetlustega ega 
neid aeglustada.

Or. sl
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Muudatusettepanek 73
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid tegema 
dokumendid ja teabe avalikult 
kättesaadavaks asjakohases väljaandes 
riigi tavade kohaselt, see võib hõlmata 
elektroonilist ja veebivormi. Sellise teabe 
avaldamisel peaksid liikmesriigid tagama 
edastatavate andmete mõistliku hulga, et 
see ei kahjustaks ELi konkurentsivõimet. 

Or. sl

Muudatusettepanek 74
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
dokumendid ja teave on avalikult 
kättesaadavad asjakohases väljaandes 
riigi tavade kohaselt, sealhulgas võib 
hõlmata elektroonilisel kujul ja 
veebivormis.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Liikmesriikide asutuses toimuva 
otsustamisprotsessi läbipaistvus, ausus ja 
sõltumatus tuleks tagada seeläbi, et 
avalikustatakse pädevates asutuste nimed 
ja hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate otsuste vastuvõtmisele eelneva 
menetluse etapid.

Or. sl

Muudatusettepanek 76
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Riigi pädevad asutused, mis 
vastutavad hinnakujundust ja hüvitamist 
käsitlevate otsuste eest, viivad ellu 
otsustamisprotsessi läbipaistvuse, aususe 
ja sõltumatuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid on sageli muutnud oma 
tervisekindlustusskeeme või võtnud vastu 
direktiivi 89/105/EMÜ reguleerimisalasse 
kuuluvaid uusi meetmeid. Seepärast on 
vaja kehtestada teabemehhanismid, mille 
eesmärk on ühelt poolt tagada 
konsulteerimine sidusrühmadega ning 
teiselt poolt hõlbustada käesoleva 

välja jäetud
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direktiivi kohaldamise alast ennetavat 
dialoogi komisjoniga.

Or. cs

Muudatusettepanek 78
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid on sageli muutnud oma 
tervisekindlustusskeeme või võtnud vastu 
direktiivi 89/105/EMÜ reguleerimisalasse 
kuuluvaid uusi meetmeid. Seepärast on 
vaja kehtestada teabemehhanismid, mille 
eesmärk on ühelt poolt tagada 
konsulteerimine sidusrühmadega ning 
teiselt poolt hõlbustada käesoleva direktiivi 
kohaldamise alast ennetavat dialoogi 
komisjoniga.

(16) Liikmesriigid on sageli muutnud oma 
tervisekindlustusskeeme või võtnud vastu 
direktiivi 89/105/EMÜ reguleerimisalasse 
kuuluvaid uusi meetmeid. Seepärast on 
vaja kehtestada teabemehhanismid, mille 
eesmärk on ühelt poolt tagada 
konsulteerimine sidusrühmadega, 
sealhulgas patsiendi- ja 
tarbijaorganisatsioonidega, ning teiselt 
poolt hõlbustada käesoleva direktiivi 
kohaldamise alast ennetavat dialoogi 
komisjoniga.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 
28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise 
deklaratsiooniga selgitavate dokumentide 
kohta kohustuvad liikmesriigid 
põhjendatud juhtudel lisama oma teatele 
ülevõtmismeetmete võtmise kohta ka 
dokumendi või dokumendid, milles 
kirjeldatakse direktiivi osade ja ülevõtvate 
siseriiklike õigusaktide osade vastavust. 

välja jäetud
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Käesoleva direktiivi puhul leiab 
seadusandja, et selliste dokumentide 
edastamine on õigustatud.

Or. cs

Muudatusettepanek 80
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud meetmed, mis 
on võetud õigus- või haldusnormide alusel 
ja mille eesmärk on reguleerida 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
hindu või määratleda ravimid, mis on 
hõlmatud riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, sealhulgas 
hõlmatuse ulatus ja tingimused, on 
kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud meetmed, mis 
on võetud õigus- või haldusnormide alusel 
ja mille eesmärk on reguleerida 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
hindu või määratleda ravimid, mis on 
hõlmatud riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga, sealhulgas 
hõlmatuse ulatus ja tingimused, on 
kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega. 
Liikmesriigid tagavad, et neid meetmeid ei 
dubleeritaks vastava riigi piirkondlikul või 
kohalikul tasandil.

Or. fr

Selgitus

Teatavates liikmesriikides korraldatakse tervishoidu samaaegselt nii riiklikul kui kohalikul 
tasandil. Vältimaks ebavajalikku ooteaja pikenemist ja liigset bürokraatiat, tuleb direktiiviga 
tagada, et riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi menetlused ei kattuks omavahel.

Muudatusettepanek 81
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
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neile ravimitele, mida saab välja 
kirjutada, kuid mida ei hüvitata riigi 
tervisekindlustussüsteemi kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori asutuste ja ravimi 
müügiloa omaniku vahel vabatahtlikult 
sõlmitud lepingud, mille eesmärk on 
võimaldada seda ravimit patsientidele 
teatavatel tingimustel pakkuda;

a) avaliku sektori asutuste ja ravimi 
müügiloa omaniku vahel vabatahtlikult 
sõlmitud lepingud, mille eesmärk on 
võimaldada seda ravimit patsientidele 
teatavatel tingimustel ja kokkulepitud 
ajavahemikus pakkuda, tingimusel et 
kontrollitakse tõhususe ja/või suhtelise 
tõhususe aspekte või asjaomase ravimi 
nõuetekohast kasutamist;

Or. sl

Muudatusettepanek 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori asutuste ja ravimi 
müügiloa omaniku vahel vabatahtlikult 
sõlmitud lepingud, mille eesmärk on 
võimaldada seda ravimit patsientidele 
teatavatel tingimustel pakkuda;

(a) avaliku sektori asutuste ja ravimi 
müügiloa omaniku vahel vabatahtlikult 
sõlmitud lepingud, mille eesmärk on 
võimaldada seda ravimit patsientidele 
teatavatel tingimustel pakkuda, juhul kui 
see kord vastab ka artikli 5 lõike 3 punkti 
a (uus) läbipaistvusnõuetele;

Or. de
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Selgitus

Isegi vabatahtlikult sõlmitud lepingute raames kindlaks määratud hinnad tuleks teatada 
jaotuspunktidele, et saaks müüa odavaimat ravimit.

Muudatusettepanek 84
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
meetmete suhtes, millega määratakse 
kindlaks, milliseid ravimeid võib 
lepinguliste suhete või 
riigihankemenetlustega reguleerida.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiiviga ei seata 
küsimuse alla direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 6 tähenduses ravimi müügiloa 
väljaandmist.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks reguleerida otsuste vastuvõtmist ravimite hinnakujunduse ja 
hüvitamise vallas, mitte muuta müügilubade väljaandmise menetlust. Müügilube käsitletakse 
direktiivis 2001/83/EÜ, milles loetletakse toote kvaliteedi-, ohutus- ja tõhususkriteeriumid.

Muudatusettepanek 86
Erik Bánki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „sarnane bioloogiline ravim” –
sarnane bioloogiline ravim, mis on heaks 
kiidetud vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 10 lõikele 4;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „sarnane bioloogiline ravim” –
sarnane bioloogiline ravim, mis on heaks 
kiidetud vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 10 lõikele 4; 

Or. fr

Selgitus

Geneeriliste ravimite kohta erisätete lisamine on käesoleva uuesti sõnastatud versiooni 
peamine lisandväärtus. Siiski tuleb kõikide geneeriliste ravimite, sealhulgas bioteraapiate 
hõlmamiseks lisaks bioekvivalentsusele kasutusele võtta sarnaste bioloogiliste ravimite 
mõiste. 

Muudatusettepanek 88
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „tervisetehnoloogia” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/24/EL artikli 3 punktis l määratletud 
tervisetehnoloogia;

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Tervisetehnoloogia määratlemine on meelevaldne ja põhjendamatu, kuna sellele 
kontseptsioonile ei ole praegu ühetaolist tõlgendust. Lisaks kahe erineva süsteemi 
käibelevõtule, mille abil määratakse ravimihindade heakskiitmise ja mittegeneeriliste ravimite 
maksumuse hüvitamise tähtajad, muudaks kõnealune mõiste olukorra veelgi keerulisemaks. 

Muudatusettepanek 89
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „tervisetehnoloogia hindamine” –
ravimi suhtelise või lühi- ja pikaajalise 
tõhususe hindamine võrreldes muude 
tervisetehnoloogiatega, mida kasutatakse
asjaomase haiguse ravimiseks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tervisetehnoloogia hindamise määratlemine on meelevaldne ja põhjendamatu, kuna sellele 
kontseptsioonile ei ole praegu ühetaolist tõlgendust. Lisaks kahe erineva süsteemi 
käibelevõtule, mille abil määratakse ravimihindade heakskiitmise ja mittegeneeriliste ravimite 
maksumuse hüvitamise tähtajad, muudaks kõnealune mõiste olukorra veelgi keerulisemaks. 

Muudatusettepanek 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „vabatahtlikult sõlmitud leping”–
artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud 
leping, mis sõlmitakse avaliku sektori 
asutuste ja ravimi müügiloa omaniku 
vahel ravimi kohta, mis ei ole ei 
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kohustuslik ega seadusega nõutud, ning 
mis ei ole ainus valikuvõimalus riiklikusse 
hinnakujunduse ja hüvitamise kavasse 
lisamiseks.  

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi reguleerimisala tuleb muuta selgeks. Kuigi termin „leping” viitab sellele, 
et osapooled nõustusid lepinguliste kohustuste võtmisega vabatahtlikult, võib tulla ette 
olukordi, kus ravimi müügiloa omanikud peavad tegelikult sõlmima lepingut selleks, et 
pääseda turule. Sellisel juhul oleks ravimi müügiloa omaniku ainus valikuvõimalus jätta 
leping sõlmimata ning leppida sellega, et tema turulepääs on takistatud. Tagamaks, et 
lepingute sõlmimist ei kasutata direktiivi järgimisest kõrvale hoidmiseks, tuleks direktiivi 
lisada mõiste „vabatahtlikult sõlmitud leping”.

Muudatusettepanek 91
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „elanikkonna haavatavad rühmad” 
– elanikkonnarühmad, näiteks lapsed, 
pensionärid, töötud, harvikravimitest 
sõltuvad inimesed, kroonilised haiged jne, 
keda kõige rohkem mõjutavad need 
meetmed, millega määratakse ravimite 
maksumuse hüvitamise ulatus riikliku 
tervisekindlustussüsteemi poolt.  

Or. es

Muudatusettepanek 92
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
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omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus.

Or. cs

Muudatusettepanek 93
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus
või siis, kui määrusega (EÜ) nr 726/2004 
asutatud inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komitee või liikmesriigi pädev 
asutus on väljastanud positiivse 
arvamuse.  Pädevad asutused esitavad 
taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Taotlejatel lubatakse esitada juba mitmes liikmesriigis hinna heakskiitmise taotlus, kui 
inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee või liikmesriigi pädev asutus on esitanud 
positiivse arvamuse. Sel viisil avatakse dialoog juba varajases etapis, mistõttu on direktiivis 
sätestatud tähtaegade järgimine palju tõenäolisem. Sellega lihtsustatakse patsiendi 
juurdepääsu uutele ravimitele.

Muudatusettepanek 94
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada ravimi hinna 
heakskiitmise taotlus. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Tegu on sõnastuse täpsustamise ja väljendi “mis tahes hetkel” väljajätmisega, kuna see 
tekitab õiguslikku ebakindlust. 

Muudatusettepanek 95
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada ravimi hinna 
heakskiitmise taotlus. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus. 

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada ravimi hinna 
heakskiitmise taotlus. Pädevad asutused 



AM\916168ET.doc 33/53 PE497.983v01-00

ET

Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga suurendatakse märkimisväärselt pädevate asutuste halduskoormust, 
mis tähendab seda, et pädevatele asutustele esitatakse suurel hulgal taotlusi pärast igat 
taotluse tagasi lükkamise otsust, isegi siis, kui asjaolud ei ole muutunud. 

Muudatusettepanek 97
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikliga ei takistata 
liikmesriike tagasi lükkamast pärast 
negatiivset otsust esitatud korduvaid 
taotlusi, kui asjaolud ei ole oluliselt 
muutunud. 

Or. en

Muudatusettepanek 98
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
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päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna.

päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 25 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna.

Or. hu

Selgitus

Komisjoni kavandatud 15-päevast tähtaega oleks asutustel raske järgida. Liiga lühike tähtaeg 
kahjustaks otsuse kvaliteeti.

Muudatusettepanek 99
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
samuti 90 päeva. Geneeriliste ravimite 
korral on see tähtaeg 30 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

Or. sl

Muudatusettepanek 100
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
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lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on kiitnud heaks originaalravimi hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
90 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on kiitnud heaks originaalravimi hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on kiitnud heaks originaalravimi hinna.

Or. fr

Selgitus

Uued tähtajad on ebarealistlikud ning nende puhul minnakse komisjoni püstitatud eesmärgi 
(st uute, nn tavapärase müügiloaga ravimite kiire kättesaadavaks tegemine) saavutamiseks 
vajalikust selgelt kaugemale.

Muudatusettepanek 103
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 25 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna. Sarnaste bioloogiliste ravimite 
korral on see tähtaeg 60 päeva, tingimusel 



AM\916168ET.doc 37/53 PE497.983v01-00

ET

et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

Or. en

Selgitus

Kavandatud 15 päeva võib asutustele jääda liiga lühikeseks tähtajaks, mistõttu võib see 
mõjutada otsuse kvaliteeti. Kuna bioloogilistel ravimitel ei ole enam ainuõigust või nad 
jäävad sellest kohe ilma, siis sarnased bioloogilised ravimid kuuluvad suhteliselt uude 
ravimikategooriasse, mistõttu peaks nende heakskiitmise tähtaeg olema maksimaalselt 60 
päeva. 

Muudatusettepanek 104
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
45 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on kiitnud heaks originaalravimi hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
45 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on kiitnud heaks originaalravimi hinna. 
Liikmesriigid kaaluvad ravimi hinna üle 
otsustamisel tervisetehnoloogia 
hindamisele tuginemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on kiitnud heaks originaalravimi hinna 
ning et geneeriline ravim on oma 
olemuselt sarnane oma originaalravimiga 
6. novembri 2001. aasta direktiivi 
2001/83/EÜ tähenduses.

Or. fr

Selgitus

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
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membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Muudatusettepanek 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lubatud hinna kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 30 päeva, tingimusel et geneeriline 
ravim on oma olemuselt sarnane oma 
originaalravimiga vastavalt 6. novembri 
2001. aasta direktiivile 2001/83/EÜ ning 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjad ja dokumendid, mille taotleja 
peab esitama.

4. Liikmesriigid määravad kindlaks 
üksikasjade kategooriad ja dokumendid, 
mille taotleja peab esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjad ja dokumendid, mille taotleja 
peab esitama.

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjad ja peamised dokumendid, mille 
taotleja peab esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjad ja dokumendid, mille taotleja 
peab esitama.

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjade kategooriad ja peamised 
dokumendid, mille taotleja peab esitama.

Or. fr

Selgitus

Pädevatele asutustele tuleb anda vähemalt mingisugunegi mänguruum, et neil oleks võimalik 
ootamatustele reageerida.

Muudatusettepanek 111
Erik Bánki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 25 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. hu

Selgitus

Komisjoni kavandatud 15-päevast tähtaega oleks asutustel raske järgida. Liiga lühike tähtaeg 
kahjustaks otsuse kvaliteeti.

Muudatusettepanek 112
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus tarbetult 
viivitamata taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
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pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. cs

Muudatusettepanek 113
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 90 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
samuti 90 päeva. Geneeriliste ravimite 
korral on see tähtaeg igal juhul 30 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on kiitnud 
heaks originaalravimi hinna. Liikmesriigid 
ei küsi sellist lisateavet, mida ei ole selgelt 
ette nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. sl

Muudatusettepanek 114
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
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üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei 
küsi sellist lisateavet, mida ei ole selgelt 
ette nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 90 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg igal juhul 30 
päeva, tingimusel et pädevad asutused on 
kiitnud heaks originaalravimi hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 90 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg igal juhul 90 
päeva, tingimusel et pädevad asutused on 
kiitnud heaks originaalravimi hinna. 
Liikmesriigid ei küsi sellist lisateavet, mida 
ei ole selgelt ette nähtud riigi õigusaktides 
või haldussuunistes.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave ei ole piisav, 
teatavad pädevad asutused viivitamata 
taotlejale, millist täiendavat üksikasjalikku 
teavet on vaja, ja teevad oma lõpliku otsuse 
90 päeva jooksul pärast kõnealuse 
täiendava teabe saamist. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg igal juhul 45 
päeva, tingimusel et pädevad asutused on 
kiitnud heaks originaalravimi hinna. 
Liikmesriigid ei küsi sellist lisateavet, mida 
ei ole selgelt ette nähtud riigi õigusaktides 
või haldussuunistes.

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave ei ole piisav, 
teatavad pädevad asutused viivitamata 
taotlejale, millist täiendavat üksikasjalikku 
teavet on vaja, ja teevad oma lõpliku otsuse 
90 päeva jooksul pärast kõnealuse 
täiendava teabe saamist. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 90 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
igal juhul 30 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on kiitnud heaks originaalravimi 
hinna. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes ning 



AM\916168ET.doc 45/53 PE497.983v01-00

ET

kui geneeriline ravim on oma olemuselt 
sarnane oma originaalravimiga 6. 
novembri 2001. aasta direktiivi 
2001/83/EÜ tähenduses.

Or. fr

Selgitus

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques.
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Muudatusettepanek 118
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 25 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Sarnaste 
bioloogiliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 60 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei 
küsi sellist lisateavet, mida ei ole selgelt 
ette nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud 15 päeva võib asutustele jääda liiga lühikeseks tähtajaks, mistõttu võib see 
mõjutada otsuse kvaliteeti. Kuna bioloogilistel ravimitel ei ole enam ainuõigust või nad 
jäävad sellest kohe ilma, siis sarnased bioloogilised ravimid kuuluvad suhteliselt uude 
ravimikategooriasse, mistõttu peaks nende heakskiitmise tähtaeg olema maksimaalselt 60 
päeva. 

Muudatusettepanek 119
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik,
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 90 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg igal juhul 45 
päeva, tingimusel et pädevad asutused on 
kiitnud heaks originaalravimi hinna. 
Liikmesriigid ei küsi sellist lisateavet, mida 
ei ole selgelt ette nähtud riigi õigusaktides 
või haldussuunistes.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
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ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei 
küsi sellist lisateavet, mida ei ole selgelt 
ette nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 30 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui lõigetes 3 ja 5 nimetatud 
asjakohase tähtaja jooksul ei ole otsust 
tehtud, siis on taotlejal õigus müüa 
ravimit kavandatud hinnaga.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Käesoleva sättega minnakse selgelt kaugemale taotletud eesmärgist teha uued ravimid kiiresti 
kättesaadavaks, samuti ei ole see proportsionaalne ega kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega. Lisaks sellele võib selline meede riiklike tervisekindlustussüsteemide juba niigi 
problemaatilise eelarve tasakaalust välja viia. 

Muudatusettepanek 122
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui pädev asutus otsustab keelduda 
asjaomase ravimi turustamisest taotleja 
kavandatud hinnaga, siis sisaldab iga 
selline otsus objektiivsetele ja 
kontrollitavatele kriteeriumidele tuginevaid 
põhjendusi, sealhulgas mis tahes 
hindamisi, eksperdiarvamusi või soovitusi, 
millele selline otsus tugineb. Taotlejale 
teatatakse, millised on tema käsutuses 
olevad õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

7. Kui pädev asutus otsustab keelduda 
asjaomase ravimi turustamisest taotleja 
kavandatud hinnaga, siis sisaldab iga 
selline otsus objektiivsetele ja 
kontrollitavatele kriteeriumidele tuginevaid 
põhjendusi. Taotlejale teatatakse, millised 
on tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

Or. fr

Selgitus

Nõue esitada eksperdiaruandeid, mis toetaksid tootjate ärihuvidega vastuolus olevat asutuste 
mis tahes otsust, on ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 123
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid avaldavad asjakohases 
väljaandes kriteeriumid, mida pädevad 
asutused peavad ravimihindade 
heakskiitmise otsuse tegemisel arvesse 
võtma, ja edastavad need komisjonile.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna ravimite hinnakujundus kuulub riikide vastutusalasse, ei pea liikmesriigid 
ravimihindade hindamise kriteeriume komisjonile eelnevalt edastama. 
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Muudatusettepanek 124
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui pädevad asutused otsustavad 
konkreetse nimetusega ravimi hinda 
ühepoolselt alandada, sisaldab iga selline 
otsus objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi, 
sealhulgas mis tahes hindamisi, 
eksperdiarvamusi või soovitusi, millele 
selline otsus tugineb. Otsus edastatakse 
müügiloa omanikule ning talle teatatakse, 
millised on tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

9. Kui pädevad asutused otsustavad 
konkreetse nimetusega ravimi hinda 
ühepoolselt alandada, sisaldab iga selline 
otsus objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi. 
Otsus edastatakse müügiloa omanikule 
ning talle teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus, ja tähtajad nende kasutamise 
taotlemiseks. Otsus ja kokkuvõtlik 
põhjendus tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. sl

Muudatusettepanek 125
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui pädevad asutused otsustavad 
konkreetse nimetusega ravimi hinda 
ühepoolselt alandada, sisaldab iga selline 
otsus objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi, 
sealhulgas mis tahes hindamisi, 
eksperdiarvamusi või soovitusi, millele 
selline otsus tugineb. Otsus edastatakse 
müügiloa omanikule ning talle teatatakse, 
millised on tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

9. Kui pädevad asutused otsustavad 
konkreetse nimetusega ravimi hinda 
ühepoolselt alandada, sisaldab iga selline 
otsus objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi. 
Otsus edastatakse müügiloa omanikule 
ning talle teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus, ja tähtajad nende kasutamise 
taotlemiseks.

Or. fr
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Selgitus

Nõue esitada eksperdiaruandeid, mis toetaksid tootjate ärihuvidega vastuolus olevat asutuste 
mis tahes otsust, on ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 126
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 127
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada taotlus 
ravimi hinna tõstmiseks. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Tegu on sõnastuse täpsustamise ja väljendi “mis tahes hetkel” väljajätmisega, kuna see 
tekitab õiguslikku ebakindlust. 
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Muudatusettepanek 128
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada taotlus 
ravimi hinna tõstmiseks. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada taotlus 
ravimi hinna tõstmiseks. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga suurendatakse märkimisväärselt pädevate asutuste halduskoormust, 
mis tähendab seda, et pädevatele asutustele esitatakse suurel hulgal taotlusi pärast igat 
taotluse tagasi lükkamise otsust, isegi siis, kui asjaolud ei ole muutunud. 

Muudatusettepanek 130
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikliga ei takistata 
liikmesriike tagasi lükkamast pärast 
negatiivset otsust esitatud korduvaid 
taotlusi, kui asjaolud ei ole oluliselt 
muutunud. 

Or. en

Muudatusettepanek 131
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
hinna tõstmise kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.

Liikmesriigid tagavad, et positiivne või 
negatiivne otsus ravimi hinna tõstmise 
kohta arutatakse läbi, võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.

Or. sl

Muudatusettepanek 132
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
hinna tõstmise kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.

Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
hinna tõstmise kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
hinna tõstmise kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.

Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
hinna tõstmise kohta võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.

Or. en


