
AM\916168FI.doc PE497.983v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2012/0035(COD)

22.10.2012

TARKISTUKSET
43 - 133

Mietintöluonnos
Antonyia Parvanova
(PE491.292v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja 
kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin

Ehdotus direktiiviksi
(KOM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))



PE497.983v01-00 2/58 AM\916168FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\916168FI.doc 3/58 PE497.983v01-00

FI

Tarkistus 43
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus on syytä hylätä, koska siinä ajetaan vain lääketeollisuuden etuja 
jäsenvaltioiden oikeuksien ja viime kädessä myös potilaiden edun kustannuksella. Jäsenvaltiot 
pannaan pakkopaitaan (lyhyemmät arviointimääräajat, kohtuuttomat uhkasakot, tiukat 
ilmoitusvaatimukset), kun taas lääkeyhtiöt voivat nostaa hintoja hiljaisella hyväksynnällä. 
Komission on esitettävä uusi, tasapuolisempi ehdotus.

Tarkistus 44
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 ja 168 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksessa ei käsitellä minkä tahansa kauppatavaran, vaan lääkkeiden, vapaata 
liikkuvuutta ja lääkkeiden hinnoittelua, joka kuuluu jäsenvaltioiden kansanterveyden alan 
toimivaltaan. Siksi oikeusperustaan on tarpeen lisätä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 168 artikla.

Tarkistus 45
Alda Sousa
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 168 artiklan 7 kohdan ja 
114 artiklan,

Or. en

Tarkistus 46
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta otetaan huomioon kehitys 
lääkemarkkinoilla ja kansallisissa 
politiikoissa, jotka koskevat julkisten 
lääkemenojen valvontaa, on tarpeen 
muuttaa merkittävästi kaikkia direktiivin 
89/105/ETY tärkeimpiä säännöksiä. Siitä 
syystä direktiivi 89/105/ETY olisi 
selkeyden vuoksi korvattava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 47
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta otetaan huomioon kehitys 
lääkemarkkinoilla ja kansallisissa 
politiikoissa, jotka koskevat julkisten 
lääkemenojen valvontaa, on tarpeen 
muuttaa merkittävästi kaikkia direktiivin 

(2) Jotta otetaan huomioon kehitys 
lääkemarkkinoilla ja kansallisissa 
politiikoissa, jotka koskevat julkisten 
lääkemenojen valvontaa, on tarpeen 
muuttaa merkittävästi kaikkia direktiivin 
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89/105/ETY tärkeimpiä säännöksiä. Siitä 
syystä direktiivi 89/105/ETY olisi 
selkeyden vuoksi korvattava.

89/105/ETY tärkeimpiä säännöksiä. Siitä 
syystä direktiiviä 89/105/ETY olisi 
selkeyden vuoksi muutettava.

Or. lt

Tarkistus 48
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden lääkemenot ovat viime 
vuosikymmeninä jatkaneet vakaasti 
nousuaan, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on 
ollut otettava käyttöön yhä 
innovatiivisempia ja monitahoisempia 
toimintatapoja lääkkeiden kulutuksen 
hallitsemiseksi jäsenvaltioiden yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat etenkin 
toteuttaneet monia erilaisia 
lääkemääräysten valvontatoimenpiteitä, 
jotta kyseisten lääkkeiden hintoja voidaan 
säännellä ja vahvistaa niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset. Tällaisten 
toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on 
edistää kansanterveyttä takaamalla 
kohtuuhintaisten lääkkeiden riittävä 
saatavuus ja samalla varmistaa yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellinen 
vakaus.

(4) Jäsenvaltioiden lääkemenot ovat viime 
vuosikymmeninä jatkaneet vakaasti 
nousuaan, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on 
ollut otettava käyttöön yhä 
innovatiivisempia ja monitahoisempia 
toimintatapoja lääkkeiden kulutuksen 
hallitsemiseksi jäsenvaltioiden yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat etenkin 
toteuttaneet monia erilaisia 
lääkemääräysten valvontatoimenpiteitä, 
jotta kyseisten lääkkeiden hintoja voidaan 
säännellä ja vahvistaa niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset. Tällaisten 
toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on 
edistää kansanterveyttä takaamalla 
kohtuuhintaisten lääkkeiden riittävä 
saatavuus yhdenvertaisin edellytyksin 
kaikille unionin kansalaisille ja samalla 
varmistaa yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellinen 
vakaus. Maailman terveysjärjestön 
luettelossa keskeisiksi luokiteltujen 
lääkkeiden olisi oltava potilaiden 
saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa 
markkinoiden koosta riippumatta.

Or. sl
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Tarkistus 49
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden lääkemenot ovat viime 
vuosikymmeninä jatkaneet vakaasti 
nousuaan, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on 
ollut otettava käyttöön yhä 
innovatiivisempia ja monitahoisempia 
toimintatapoja lääkkeiden kulutuksen 
hallitsemiseksi jäsenvaltioiden yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat etenkin 
toteuttaneet monia erilaisia 
lääkemääräysten valvontatoimenpiteitä, 
jotta kyseisten lääkkeiden hintoja voidaan 
säännellä ja vahvistaa niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset. Tällaisten 
toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on 
edistää kansanterveyttä takaamalla 
kohtuuhintaisten lääkkeiden riittävä 
saatavuus ja samalla varmistaa yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien 
taloudellinen vakaus.

(4) Jäsenvaltioiden lääkemenot ovat viime 
vuosikymmeninä jatkaneet vakaasti 
nousuaan, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on 
ollut otettava käyttöön yhä 
innovatiivisempia ja monitahoisempia 
toimintatapoja lääkkeiden kulutuksen 
hallitsemiseksi jäsenvaltioiden yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat etenkin 
toteuttaneet monia erilaisia 
lääkemääräysten valvontatoimenpiteitä, 
jotta kyseisten lääkkeiden hintoja voidaan 
säännellä ja vahvistaa niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset. Tällaisten 
toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on 
edistää kansanterveyttä kaikkien 
kansalaisten tapauksessa takaamalla 
tehokkaiden kohtuuhintaisten lääkkeiden 
riittävä saatavuus ja samalla varmistaa, että
kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
käyttää korkealaatuisia 
terveydenhoitopalveluja.

Or. en

Tarkistus 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden lääkemenot ovat viime 
vuosikymmeninä jatkaneet vakaasti 
nousuaan, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on 
ollut otettava käyttöön yhä 
innovatiivisempia ja monitahoisempia 

(4) Jäsenvaltioiden lääkemenot ovat viime 
vuosikymmeninä jatkaneet vakaasti 
nousuaan, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on 
ollut otettava käyttöön yhä 
innovatiivisempia ja monitahoisempia 
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toimintatapoja lääkkeiden kulutuksen 
hallitsemiseksi jäsenvaltioiden yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat etenkin 
toteuttaneet monia erilaisia 
lääkemääräysten valvontatoimenpiteitä, 
jotta kyseisten lääkkeiden hintoja voidaan 
säännellä ja vahvistaa niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset. Tällaisten 
toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on 
edistää kansanterveyttä takaamalla 
kohtuuhintaisten lääkkeiden riittävä 
saatavuus ja samalla varmistaa yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellinen 
vakaus.

toimintatapoja lääkkeiden kulutuksen 
hallitsemiseksi jäsenvaltioiden yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat etenkin 
toteuttaneet monia erilaisia 
lääkemääräysten valvontatoimenpiteitä, 
jotta kyseisten lääkkeiden hintoja voidaan 
säännellä ja vahvistaa niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset. Tällaisten 
toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on 
edistää kansanterveyttä takaamalla 
kohtuuhintaisten lääkkeiden riittävä 
saatavuus ja samalla varmistaa yleisten 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellinen 
vakaus. Näillä toimenpiteillä pitäisi niin 
ikään pyrkiä edistämään tutkimusta ja 
uusien lääkkeiden kehittämistä sekä 
antamaan tunnustusta lääketieteen alan 
innovoinnille.

Or. fr

Perustelu

Terveysalan innovointi tuo huomattavia etuja potilaille ja sillä on suotuisia vaikutuksia 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen ja kestävyyteen.

Tarkistus 51
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kansallisten toimenpiteiden väliset erot 
saattavat estää tai häiritä unionin sisäistä 
lääkkeiden kauppaa ja vääristää kilpailua
ja vaikuttaa siten suoraan lääkkeiden 
sisämarkkinoiden toimintaan.

(5) Kansallisten toimenpiteiden väliset erot 
saattavat estää tai häiritä unionin sisäistä 
lääkkeiden kauppaa ja vaikuttaa siten 
suoraan lääkkeiden sisämarkkinoiden 
toimintaan.

Or. fr
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Tarkistus 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kansalliset toimenpiteet, joilla hallitaan 
lääkkeiden kulutusta, säännellään niiden 
hintoja tai vahvistetaan niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset, vaihtelevat 
jäsenvaltiosta toiseen, ja siksi direktiiviä 
89/105/ETY on tarpeen selkeyttää. Tämän 
direktiivin soveltamisalaan olisi kuuluttava 
etenkin kaikentyyppiset jäsenvaltioiden 
kehittämät nykyiset tai tulevat 
toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa 
sisämarkkinoihin. Direktiivin 89/105/ETY 
hyväksymisen jälkeen hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyt ovat muuttuneet ja 
tulleet monitahoisemmiksi. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat tulkinneet direktiivin 
89/105/ETY soveltamisalaa suppeasti, kun 
taas unionin tuomioistuimen tuomioiden 
mukaan kyseiset hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyt kuuluvat direktiivin 
89/105/ETY soveltamisalaan, kun otetaan 
huomioon mainitun direktiivin tavoitteet ja 
tarve varmistaa sen vaikuttavuus. Näin 
ollen direktiivissä pitäisi ottaa huomioon 
kansallisen hinnoittelu- ja 
korvauspolitiikan kehitys. Koska julkisiin 
hankintoihin ja vapaaehtoisiin sopimuksiin 
sovellettavia erityissääntöjä ja -menettelyjä 
on voimassa, julkisia hankintoja ja 
vapaaehtoisia sopimuksia sisältävät 
kansalliset toimenpiteet olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(8) Kansalliset toimenpiteet, joilla hallitaan 
lääkkeiden kulutusta, säännellään niiden 
hintoja tai vahvistetaan niiden julkisen 
rahoituksen edellytykset, vaihtelevat 
jäsenvaltiosta toiseen, ja siksi direktiiviä 
89/105/ETY on tarpeen selkeyttää. Tämän 
direktiivin soveltamisalaan olisi kuuluttava 
etenkin kaikentyyppiset jäsenvaltioiden 
kehittämät nykyiset tai tulevat 
toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa 
sisämarkkinoihin. Direktiivin 89/105/ETY 
hyväksymisen jälkeen hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyt ovat muuttuneet ja 
tulleet monitahoisemmiksi. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat tulkinneet direktiivin 
89/105/ETY soveltamisalaa suppeasti, kun 
taas unionin tuomioistuimen tuomioiden 
mukaan kyseiset hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyt kuuluvat direktiivin 
89/105/ETY soveltamisalaan, kun otetaan 
huomioon mainitun direktiivin tavoitteet ja 
tarve varmistaa sen vaikuttavuus. Näin 
ollen direktiivissä pitäisi ottaa huomioon 
kansallisen hinnoittelu- ja 
korvauspolitiikan kehitys. Vaikka julkisiin 
hankintoihin ja vapaaehtoisiin sopimuksiin 
sovellettavia erityissääntöjä ja -menettelyjä 
on voimassa, julkisia hankintoja ja 
vapaaehtoisia sopimuksia sisältävät 
kansalliset toimenpiteet olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle vain siinä määrin kuin 
vapaaehtoiset sopimukset mahdollistavat 
myös lääkkeiden myyntihintoihin liittyvän 
läpinäkyvyyden, sillä myyntihinta on 
vakuutetun ensisijainen huolenaihe.
Lääkäreille ja apteekkareille on 
lääkkeiden jakelusta vastaavina tahoina 
oltava selvää, mitkä lääkekustannukset 
koituvat potilaalle ja mitkä 
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terveydenhuoltojärjestelmälle, jotta he 
osaavat valita taloudellisesti järkevimmän 
lääkkeen sopimustyypistä riippumatta.

Or. de

Tarkistus 53
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden olisi 
perustuttava puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä ja 
jotka tarjoavat vaikutusten kohteena 
oleville yrityksille riittävät 
oikeussuojakeinot, tuomioistuinteitse 
toteutettavat oikeuskeinot mukaan 
luettuna. Näitä vaatimuksia olisi 
sovellettava myös kansallisiin, alueellisiin 
tai paikallisiin toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on valvoa tai edistää tiettyjen 
lääkkeiden määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden olisi 
perustuttava puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä. Näitä 
vaatimuksia olisi sovellettava myös 
kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden 
määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin on sallinut asiassa C-62/09 toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden määräämistä. Lisäksi tällaiset toimenpiteet eivät 
vaikuta lääkkeiden sisällyttämiseen jäsenvaltioiden yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Tällainen ehdotus mahdollistaisi lisäksi sen, että kaikki kyseisten 
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toimenpiteiden piiriin kuuluvan lääkkeen / kuuluvien lääkkeiden kilpailijat voisivat valittaa 
päätöksistä, mikä johtaisi hallinnolliseen ja oikeudelliseen painajaiseen.

Tarkistus 54
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden olisi 
perustuttava puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä ja 
jotka tarjoavat vaikutusten kohteena 
oleville yrityksille riittävät 
oikeussuojakeinot, tuomioistuinteitse 
toteutettavat oikeuskeinot mukaan luettuna. 
Näitä vaatimuksia olisi sovellettava myös 
kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden 
määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden 
mahdollisesti edellytettävät suositukset 
mukaan lukien olisi perustuttava 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä ja 
jotka tarjoavat vaikutusten kohteena 
oleville yrityksille riittävät 
oikeussuojakeinot, tuomioistuinteitse 
toteutettavat oikeuskeinot mukaan luettuna. 
Näitä vaatimuksia olisi sovellettava myös 
kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden 
määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

Or. en
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Tarkistus 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden olisi 
perustuttava puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä ja 
jotka tarjoavat vaikutusten kohteena 
oleville yrityksille riittävät 
oikeussuojakeinot, tuomioistuinteitse 
toteutettavat oikeuskeinot mukaan 
luettuna. Näitä vaatimuksia olisi 
sovellettava myös kansallisiin, alueellisiin 
tai paikallisiin toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on valvoa tai edistää tiettyjen 
lääkkeiden määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden olisi 
perustuttava puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä. Näitä 
vaatimuksia olisi sovellettava myös 
kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden 
määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 56
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kaikkien lääkkeiden hintojen 
sääntelyä suoraan tai välillisesti 
koskevien päätösten sekä sen määrittelyyn
liittyvien toimenpiteiden, missä määrin ne 
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kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin, perustana 
oleviin arviointiperusteisiin olisi 
sisällyttävä täyttymättömän 
lääketieteellisen tarpeen, innovoinnin ja 
yhteiskunnallisen hyödyn mittaaminen, 
kuten Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 12. kesäkuuta 2012 
antamassa lausunnossa aiheesta 
"Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja 
kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä 
yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin" 1 todetaan. 
Kyseisiin arviointiperusteisiin olisi 
sisällyttävä myös muita heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien suojelu.
_____________
1 EUVL C 299, 4.10.2012, s. 83.

Or. es

Tarkistus 57
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lääkkeiden hintojen hyväksymistä tai 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmän piiriin 
kuulumista koskevien hakemusten ei pitäisi 
tarpeettomasti viivästyttää kyseisen 
valmisteen saattamista markkinoille. Siksi 
on toivottavaa, että tässä direktiivissä 
vahvistetaan sitovat määräajat, joiden 
kuluessa kansalliset päätökset on tehtävä. 
Ollakseen tehokkaita vahvistettujen 
määräaikojen olisi katettava ajanjakso, joka 
alkaa hakemuksen vastaanottamisesta ja 
päättyy vastaavan päätökseen 

(10) Lääkkeiden hintojen hyväksymistä tai 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmän piiriin 
kuulumista koskevien hakemusten ei pitäisi 
tarpeettomasti viivästyttää kyseisen 
valmisteen saattamista markkinoille. Siksi 
on toivottavaa, että tässä direktiivissä 
vahvistetaan sitovat määräajat, joiden 
kuluessa kansalliset päätökset on tehtävä. 
Ollakseen tehokkaita vahvistettujen 
määräaikojen olisi katettava ajanjakso, joka 
alkaa hakemuksen vastaanottamisesta ja 
päättyy vastaavan päätökseen 



AM\916168FI.doc 13/58 PE497.983v01-00

FI

voimaantuloon. Määräaikoihin olisi 
sisällyttävä kaikki asiantuntija-arviot, 
tarvittaessa myös terveysteknologian 
arvioinnit, sekä kaikki päätöksen tekemisen 
ja voimaantulon edellyttämät 
hallintomenettelyt.

voimaantuloon. Määräaikoihin olisi 
sisällyttävä kaikki suositukset ja 
asiantuntija-arviot, tarvittaessa myös 
terveysteknologian arvioinnit, sekä kaikki 
päätöksen tekemisen ja voimaantulon 
edellyttämät hallintomenettelyt. 

Or. en

Tarkistus 58
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Direktiivissä 89/105/ETY säädetyt 
määräajat lääkkeiden sisällyttämiseksi 
kansallisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin ovat sitovia, 
kuten tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
käy ilmi. Kokemus on osoittanut, että 
kyseisiä määräaikoja ei aina noudateta ja 
että on tarpeen taata oikeusvarmuus ja 
parantaa menettelysääntöjä, jotka koskevat 
lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin. 
Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön 
tehokas ja nopea oikeussuojamenettely.

(11) Direktiivissä 89/105/ETY säädetyt 
määräajat lääkkeiden sisällyttämiseksi 
kansallisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin ovat sitovia, 
kuten tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
käy ilmi. Kokemus on osoittanut, että 
kyseisiä määräaikoja ei aina noudateta ja 
että on tarpeen taata oikeusvarmuus ja 
parantaa menettelysääntöjä, jotka koskevat 
lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin. 
Tämän vuoksi olisi edistettävä tehokkaita 
nopeita oikeussuojamenettelyjä.

Or. en

Tarkistus 59
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Direktiivissä 89/105/ETY säädetyt 
määräajat lääkkeiden sisällyttämiseksi 
kansallisen sairausvakuutuksen 

(11) Direktiivissä 89/105/ETY säädetyt 
määräajat lääkkeiden sisällyttämiseksi 
kansallisen sairausvakuutuksen 
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korvausjärjestelmien piiriin ovat sitovia, 
kuten tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
käy ilmi. Kokemus on osoittanut, että 
kyseisiä määräaikoja ei aina noudateta ja 
että on tarpeen taata oikeusvarmuus ja 
parantaa menettelysääntöjä, jotka koskevat 
lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin. 
Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön 
tehokas ja nopea oikeussuojamenettely.

korvausjärjestelmien piiriin ovat sitovia, 
kuten tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
käy ilmi. Kokemus on osoittanut, että 
kyseisiä määräaikoja ei aina noudateta ja 
että on tarpeen taata oikeusvarmuus ja 
parantaa menettelysääntöjä, jotka koskevat 
lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin.
Tämän vuoksi olisi edistettävä tehokkaita
ja nopeita oikeussuojamenettelyjä.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioissa on jo käytössä oikeussuojamenettelyjä ja myös tuomioistuinteitse toteutettavia 
oikeussuojakeinoja. Lisäksi nämä menettelyt eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, 
vaan jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Tämä direktiivi koskee hintojen 
hyväksymiseen ja lääkkeiden korvaamiseen liittyviä menettelyjä, joista vastaavat 
hallinnolliset elimet.

Tarkistus 60
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio osoitti lääkealan 
toimialakohtaista tutkimusta koskevassa 
tiedonannossaan "Executive Summary of 
the Pharmaceutical Sector Inquiry Report", 
että hinnoittelu- ja korvausmenettelyt usein 
viivästyttävät tarpeettomasti geneeristen 
lääkkeiden käyttöönottoa unionin
markkinoilla. Geneerisen lääkkeen hinnan 
ja sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin kuulumisen hyväksyminen ei saisi 
edellyttää uusia tai yksityiskohtaisia 
arviointeja, jos vertailutuote on jo 
hinnoiteltu ja hyväksytty 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Sen vuoksi on aiheellista säätää geneerisiä 
lääkkeitä koskevista lyhyemmistä 
määräajoista, joita sovelletaan mainituissa 

(12) Komissio osoitti lääkealan 
toimialakohtaista tutkimusta koskevassa 
tiedonannossaan "Executive Summary of 
the Pharmaceutical Sector Inquiry Report", 
että hinnoittelu- ja korvausmenettelyt usein 
viivästyttävät tarpeettomasti geneeristen tai 
biosimilaarien lääkkeiden käyttöönottoa 
unionin markkinoilla. Geneerisen tai 
biosimilaarin lääkkeen hinnan ja 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin kuulumisen hyväksyminen ei saisi 
edellyttää uusia tai yksityiskohtaisia 
arviointeja, jos vertailutuote on jo 
hinnoiteltu ja hyväksytty 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Sen vuoksi on aiheellista säätää geneerisiä 
tai biosimilaareja lääkkeitä koskevista 
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tapauksissa. lyhyemmistä määräajoista, joita 
sovelletaan mainituissa tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 61
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio osoitti lääkealan 
toimialakohtaista tutkimusta koskevassa 
tiedonannossaan "Executive Summary of 
the Pharmaceutical Sector Inquiry Report", 
että hinnoittelu- ja korvausmenettelyt usein 
viivästyttävät tarpeettomasti geneeristen 
lääkkeiden käyttöönottoa unionin 
markkinoilla. Geneerisen lääkkeen hinnan 
ja sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin kuulumisen hyväksyminen ei saisi 
edellyttää uusia tai yksityiskohtaisia 
arviointeja, jos vertailutuote on jo 
hinnoiteltu ja hyväksytty 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Sen vuoksi on aiheellista säätää geneerisiä 
lääkkeitä koskevista lyhyemmistä 
määräajoista, joita sovelletaan mainituissa 
tapauksissa.

(12) Komissio osoitti lääkealan 
toimialakohtaista tutkimusta koskevassa 
tiedonannossaan "Executive Summary of 
the Pharmaceutical Sector Inquiry Report", 
että hinnoittelu- ja korvausmenettelyt usein 
viivästyttävät tarpeettomasti geneeristen 
lääkkeiden käyttöönottoa unionin 
markkinoilla. Geneerisen lääkkeen hinnan 
ja sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin kuulumisen hyväksyminen ei saisi 
edellyttää uusia tai yksityiskohtaisia 
arviointeja, jos vertailutuote on 
olennaisilta osiltaan samanlainen 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja jos se 
on jo hinnoiteltu ja hyväksytty 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.
Sen vuoksi on aiheellista säätää geneerisiä 
lääkkeitä koskevista lyhyemmistä 
määräajoista, joita sovelletaan mainituissa 
tapauksissa. Jos geneeriset lääkkeet 
eroavat vertailutuotteista esimerkiksi 
pakkaustensa tai terapeuttisten 
käyttöaiheidensa suhteen, jäsenvaltiot 
voivat säätää kyseisten lääkkeiden 
arvioinnista.

Or. fr
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Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa jouduttaa sellaisia geneerisiä lääkkeitä koskevaa päätöksentekoa, 
joiden vertailutuote on jo arvioitu, geneeristen lääkkeiden arvioinnin olisi edelleen oltava 
mahdollista, jos kyseessä oleva lääke ei ole olennaisilta osiltaan samanlainen kuin 
vertailutuote. Jotkin geneeriset lääkkeet voivat erota vertailutuotteesta, mitä tulee niiden 
pakkauksiin tai terapeuttisiin käyttöaiheisiin.

Tarkistus 62
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioissa käytettävillä, 
tuomioistuinteitse toteutettavilla 
oikeussuojakeinoilla on ollut vain 
vähäistä merkitystä varmistettaessa, että 
määräaikoja noudatetaan, sillä 
kansallisissa tuomioistuimissa on usein 
aikaa vievät menettelyt, jotka estävät 
vaikutusten kohteena olevia yrityksiä 
ryhtymästä oikeustoimiin. Sen vuoksi 
tarvitaan tehokkaita menettelyjä, joilla 
pannaan täytäntöön ja valvotaan 
hinnoittelu- ja korvauspäätöksiä 
koskevien määräaikojen noudattamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioissa käytettävillä, 
tuomioistuinteitse toteutettavilla 
oikeussuojakeinoilla on ollut vain 
vähäistä merkitystä varmistettaessa, että 
määräaikoja noudatetaan, sillä 

Poistetaan.
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kansallisissa tuomioistuimissa on usein 
aikaa vievät menettelyt, jotka estävät 
vaikutusten kohteena olevia yrityksiä 
ryhtymästä oikeustoimiin. Sen vuoksi 
tarvitaan tehokkaita menettelyjä, joilla 
pannaan täytäntöön ja valvotaan 
hinnoittelu- ja korvauspäätöksiä 
koskevien määräaikojen noudattamista.

Or. fr

Perustelu

Oikeussuojamenettelyt, myös tuomioistuinteitse toteutettavat oikeussuojakeinot, eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, vaan jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Tämä 
direktiivi koskee hintojen hyväksymiseen ja lääkkeiden korvaamiseen liittyviä menettelyjä, 
joista vastaavat hallinnolliset elimet.

Tarkistus 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioissa käytettävillä, 
tuomioistuinteitse toteutettavilla 
oikeussuojakeinoilla on ollut vain 
vähäistä merkitystä varmistettaessa, että 
määräaikoja noudatetaan, sillä 
kansallisissa tuomioistuimissa on usein 
aikaa vievät menettelyt, jotka estävät 
vaikutusten kohteena olevia yrityksiä 
ryhtymästä oikeustoimiin. Sen vuoksi 
tarvitaan tehokkaita menettelyjä, joilla 
pannaan täytäntöön ja valvotaan 
hinnoittelu- ja korvauspäätöksiä 
koskevien määräaikojen noudattamista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 65
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten 
kyseisen lääkkeen laatua, turvallisuutta, 
tehoa tai biologista samanarvoisuutta.

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna harvinaislääkkeet sekä
geneeristen tai biosimilaarien lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 66
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa tai 
biologista samanarvoisuutta.

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden pitäisi sellaisten 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä, joissa on uuden tiedon valossa 
noussut esiin aiheellisia epäilyjä, arvioida 
uudelleen seikkoja, joihin myyntilupa 
perustuu, kuten kyseisen lääkkeen laatua, 
turvallisuutta, tehoa tai biologista 
samanarvoisuutta.

Or. sl
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Tarkistus 67
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa tai 
biologista samanarvoisuutta.

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu (kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa tai 
biologista samanarvoisuutta).
Jäsenvaltioille on taattava täysimääräinen 
oikeus tutustua myyntiluvan myöntävän 
viranomaisen näiden seikkojen 
arvioinnissa käyttämiin tietoihin, jotta ne 
voivat arvioida lääkkeen suhteellista 
turvallisuutta ja tehoa 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
yhteydessä. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi myös oltava oikeus 
pyytää lisätietoja niiden arviointia varten.

Or. en

Tarkistus 68
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa sekä 
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myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten 
kyseisen lääkkeen laatua, turvallisuutta, 
tehoa tai biologista samanarvoisuutta.

biosimilaarien lääkkeiden 
samankaltaisuus, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa, ja 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
tutustua täysimääräisesti 
myyntilupamenettelyssä käytettyihin 
tietoihin, jotta ne voivat hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyjen yhteydessä arvioida 
lääkkeen tehoa ja turvallisuutta.

Or. fr

Perustelu

Geneerisiä lääkkeitä koskevien erityissäännösten käyttöönotto on tämän uudelleenlaadinnan 
tärkein etu. Jotta teksti kattaisi kaikki geneeriset lääkkeet biolääketiede mukaan lukien, 
biologisen samanarvoisuuden lisäksi olisi tarpeen ottaa käyttöön myös biosimilaarisuuden 
käsite.

Tarkistus 69
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja 
teho, mukaan luettuna geneeristen 
lääkkeiden biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa tai 
biologista samanarvoisuutta.

(14) Näyttö lääkkeiden laadusta, 
turvallisuudesta ja tehosta, mukaan 
luettuna geneeristen lääkkeiden biologinen 
samanarvoisuus vertailulääkkeen kanssa, 
tarkistetaan myyntilupamenettelyjen 
puitteissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ei 
pitäisi hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen 
absoluuttisia seikkoja (laatu, turvallisuus, 
teho ja biologinen samanarvoisuus), 
joihin myyntilupa perustuu. Jäsenvaltioille 
olisi kuitenkin taattava mahdollisuus 
tutustua täysimääräisesti myyntiluvan 
myöntämisestä vastaavien viranomaisten 
käyttämiin tietoihin, jotta lääkkeen 
turvallisuutta ja tehoa voidaan arvioida, 
kun lääke sisällytetään pakolliseen
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Toimivaltaisten 
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viranomaisten olisi myös voitava lisätä tai 
tuottaa lääkkeiden arvioinnin kannalta 
olennaisen tärkeitä lisätietoja.

Or. fr

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen väärä tulkinta voisi estää jäsenvaltioita käyttämästä tietoja 
tai pyytämästä uusia tietoja, joiden johdosta ne voivat arvioida lääkkeiden riski-hyötysuhdetta 
sekä suhteellista tehoa verrattuna niiden sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän puitteissa 
jo olemassa oleviin hoitomuotoihin.

Tarkistus 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa tai 
biologista samanarvoisuutta.

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus 
vertailulääkkeen kanssa, varmistetaan 
myyntilupamenettelyjen puitteissa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa tai 
biologista samanarvoisuutta. Myöskään 
harvinaislääkkeiden tapauksessa 
jäsenvaltioiden ei pitäisi arvioida niiden 
arviointiperusteita uudelleen.

Or. fr

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että näiden lääkkeiden lääketieteellinen lisäarvo asetetaan kansallisella 
tasolla kyseenalaiseksi, sillä se on Euroopan laajuisen myyntiluvan saamisen ehdoton 
edellytys. Tämä täsmennys ei ole millään tavalla ristiriidassa kansallisten viranomaisten 
niiden päätösten kanssa, jotka koskevat harvinaislääkkeiden korvaamista tai korvaamatta 
jättämistä, mutta se edistäisi Euroopan tasolla hankitun asiantuntemuksen käytön lisäämistä 
kansallisille viranomaisille tiedottamiseksi.
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Tarkistus 71
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiivin 2001/83/ETY mukaisesti 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole riittävä 
peruste kieltäytyä myöntämästä 
myyntilupaa tai peruuttaa myyntilupa 
väliaikaisesti tai kokonaan. Samoin 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla säännellään 
lääkkeiden hintoja tai määritetään niiden 
kuuluminen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin, olisi pidettävä 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan. Mainituista menettelyistä 
vastaavien kansallisten viranomaisten ei 
geneeristä lääkettä koskevaa hakemusta 
tarkastellessaan pitäisi edellyttää tietoja 
vertailulääkkeen patentointitilanteesta eikä 
tutkia väitetyn teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksen aiheellisuutta, jos geneerinen 
lääke on valmistettu tai saatettu 
markkinoille viranomaisten päätöksen 
jälkeen. Teollis- ja 
tekijänoikeuskysymysten ei näin ollen 
pitäisi häiritä eikä viivästyttää hinnoittelu-
ja korvausmenettelyjä jäsenvaltioissa.

(15) Direktiivin 2001/83/ETY mukaisesti 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole riittävä 
peruste kieltäytyä myöntämästä 
myyntilupaa tai peruuttaa myyntilupa 
väliaikaisesti tai kokonaan. Samoin 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla säännellään 
lääkkeiden hintoja tai määritetään niiden 
kuuluminen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin, olisi pidettävä 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon
valvontaan. Mainituista menettelyistä 
vastaavien kansallisten viranomaisten ei 
geneeristä lääkettä koskevaa hakemusta 
tarkastellessaan pitäisi edellyttää tietoja 
vertailulääkkeen patentointitilanteesta eikä 
tutkia väitetyn teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksen aiheellisuutta, jos geneerinen 
lääke on valmistettu tai saatettu 
markkinoille viranomaisten päätöksen 
jälkeen. Teollis- ja 
tekijänoikeuskysymysten ei näin ollen 
pitäisi häiritä eikä viivästyttää geneeristen 
lääkkeiden hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyjä jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tarkentaa menettelyä, jotta sitä voidaan soveltaa yksinomaan 
geneerisiin lääkkeisiin.
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Tarkistus 72
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiivin 2001/83/ETY mukaisesti 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole riittävä 
peruste kieltäytyä myöntämästä 
myyntilupaa tai peruuttaa myyntilupa 
väliaikaisesti tai kokonaan. Samoin 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla säännellään 
lääkkeiden hintoja tai määritetään niiden 
kuuluminen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin, olisi pidettävä 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan. Mainituista menettelyistä 
vastaavien kansallisten viranomaisten ei 
geneeristä lääkettä koskevaa hakemusta 
tarkastellessaan pitäisi edellyttää tietoja 
vertailulääkkeen patentointitilanteesta eikä
tutkia väitetyn teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksen aiheellisuutta, jos geneerinen 
lääke on valmistettu tai saatettu 
markkinoille viranomaisten päätöksen 
jälkeen. Teollis- ja 
tekijänoikeuskysymysten ei näin ollen
pitäisi häiritä eikä viivästyttää hinnoittelu-
ja korvausmenettelyjä jäsenvaltioissa.

(15) Direktiivin 2001/83/ETY mukaisesti 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole riittävä 
peruste kieltäytyä myöntämästä 
myyntilupaa tai peruuttaa myyntilupa 
väliaikaisesti tai kokonaan. Samoin 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla säännellään 
lääkkeiden hintoja tai määritetään niiden 
kuuluminen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin, olisi pidettävä 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan. Mainituista menettelyistä 
vastaavien kansallisten viranomaisten ei 
biologisesti samanarvoista geneeristä 
lääkettä koskevaa hakemusta 
tarkastellessaan pitäisi edellyttää tietoja 
vertailulääkkeen patentointitilanteesta, 
mutta niiden pitäisi voida tutkia väitetyn 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksen 
aiheellisuutta, jos biologisesti 
samanarvoinen geneerinen lääke on 
valmistettu tai saatettu markkinoille
viranomaisten päätöksen jälkeen. Tätä 
velvollisuutta ei voida ottaa pois 
jäsenvaltioilta. Teollis- ja 
tekijänoikeuskysymysten ei pitäisi häiritä 
eikä viivästyttää hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyjä jäsenvaltioissa, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltioiden velvollisuuteen tarkistaa 
tiedot.

Or. sl

Tarkistus 73
Zofija Mazej Kukovič
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi asetettava 
kansallisen käytännön mukaisesti 
asiaankuuluvat asiakirjat ja tiedot 
julkisesti saataville asiaan soveltuvassa 
julkaisussa, mahdollisesti myös 
sähköisessä muodossa ja verkossa. 
Tällaisia tietoja julkaistessaan niiden olisi 
varmistettava, että julkaistavien tietojen 
määrä on kohtuullinen ja etteivät ne 
vaaranna EU:n kilpailukykyä.

Or. sl

Tarkistus 74
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
kansallisen käytännön mukaisesti 
asiakirjojen ja tietojen julkinen saatavuus 
asiaan soveltuvassa julkaisussa ja myös 
sähköisessä muodossa ja verkossa.

Or. en

Tarkistus 75
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kansallisten viranomaisten 



AM\916168FI.doc 25/58 PE497.983v01-00

FI

päätöksenteon avoimuus, puolueettomuus 
ja riippumattomuus olisi varmistettava 
julkistamalla toimivaltaisten 
viranomaisten nimet sekä hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiin johtavat 
menettelyvaiheet.

Or. sl

Tarkistus 76
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Hinnoittelu- ja korvauspäätöksistä 
vastaavien kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi noudatettava 
päätöksentekoprosessin avoimuuden, 
puolueettomuuden ja riippumattomuuden 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 77
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot ovat moneen kertaan 
muuttaneet 
sairausvakuutusjärjestelmiään tai 
ottaneet käyttöön uusia menettelyjä, jotka 
kuuluvat direktiivin 89/105/ETY 
soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen 
perustaa tiedotusjärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on sekä varmistaa 
asianomaisten sidosryhmien kuuleminen 
että helpottaa komission kanssa käytävää 

Poistetaan.
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ennalta ehkäisevää vuoropuhelua tämän 
direktiivin soveltamisesta.

Or. cs

Tarkistus 78
Alda Sousa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot ovat moneen kertaan 
muuttaneet sairausvakuutusjärjestelmiään 
tai ottaneet käyttöön uusia menettelyjä, 
jotka kuuluvat direktiivin 89/105/ETY 
soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen 
perustaa tiedotusjärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on sekä varmistaa 
asianomaisten sidosryhmien kuuleminen 
että helpottaa komission kanssa käytävää 
ennalta ehkäisevää vuoropuhelua tämän 
direktiivin soveltamisesta.

(16) Jäsenvaltiot ovat moneen kertaan 
muuttaneet sairausvakuutusjärjestelmiään 
tai ottaneet käyttöön uusia menettelyjä, 
jotka kuuluvat direktiivin 89/105/ETY 
soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen 
perustaa tiedotusjärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on sekä varmistaa 
asianomaisten sidosryhmien, myös potilas-
ja kuluttajajärjestöjen, kuuleminen että 
helpottaa komission kanssa käytävää 
ennalta ehkäisevää vuoropuhelua tämän 
direktiivin soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 79
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltiot ovat selittävistä 
asiakirjoista 29 päivänä syyskuuta 2011 
annetun jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti 
sitoutuneet perustelluissa tapauksissa 
liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, 
jotka koskevat direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden 

Poistetaan.



AM\916168FI.doc 27/58 PE497.983v01-00

FI

tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi 
direktiivin osien ja kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamiseen 
tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 
suhde. Tämän direktiivin osalta 
lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen 
toimittamista perusteltuna.

Or. cs

Tarkistus 80
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki laissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä vahvistetut kansalliset, 
alueelliset tai paikalliset toimenpiteet 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
valvomiseksi tai yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
kattamien lääkevalikoimien 
määrittämiseksi, mukaan luettuna 
korvausjärjestelmiin sisällyttämisen laajuus 
ja edellytykset, ovat tässä direktiivissä 
säädettyjen vaatimusten mukaisia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki laissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä vahvistetut kansalliset, 
alueelliset tai paikalliset toimenpiteet 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
valvomiseksi tai yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
kattamien lääkevalikoimien 
määrittämiseksi, mukaan luettuna 
korvausjärjestelmiin sisällyttämisen laajuus 
ja edellytykset, ovat tässä direktiivissä 
säädettyjen vaatimusten mukaisia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
näitä toimenpiteitä toteuteta kahteen 
kertaan alue- ja paikallistasolla.

Or. fr

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa terveydenhuolto on järjestetty yhtäältä kansallisella tasolla ja 
toisaalta alue- ja paikallistasolla. Jottei määräaikoja pitkitetä turhaan ja aiheuteta 
hallinnollista taakkaa, tässä direktiivissä on välttämättä varmistettava, ettei kansallisen sekä 
alue- ja paikallistason menettelyissä ilmene päällekkäisyyksiä.
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Tarkistus 81
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
reseptilääkkeisiin, joita kansalliset 
sairausvakuutusjärjestelmät eivät korvaa.

Or. de

Tarkistus 82
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viranomaisten ja lääkkeen myyntiluvan 
haltijan välisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa kyseisen lääkkeen 
toimittaminen potilaille tietyin 
edellytyksin;

a) viranomaisten ja lääkkeen myyntiluvan 
haltijan välisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa kyseisen lääkkeen 
toimittaminen potilaille tietyin edellytyksin 
sovittuna ajanjaksona, kunhan kyseessä 
olevan lääkkeen tehokkuuteen ja/tai 
suhteelliseen tehokkuuteen tai 
asianmukaiseen käyttöön liittyvät seikat 
on tarkistettu;

Or. sl

Tarkistus 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viranomaisten ja lääkkeen myyntiluvan a) viranomaisten ja lääkkeen myyntiluvan 
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haltijan välisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa kyseisen lääkkeen 
toimittaminen potilaille tietyin 
edellytyksin;

haltijan välisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa kyseisen lääkkeen 
toimittaminen potilaille tietyin 
edellytyksin, edellyttäen, että kyseiset 
järjestelyt täyttävät myös 5 artiklan 
3 a (uusi) kohdassa säädetyt 
avoimuusvaatimukset;

Or. de

Perustelu

Myös vapaaehtoisten järjestelyjen puitteissa vahvistetut hinnat on ilmoitettava jakelusta 
vastaaville tahoille, jotta mahdollistetaan edullisimpien lääkkeiden myyminen.

Tarkistus 84
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
määrittää, mitkä lääkkeet voivat sisältyä 
sopimuksiin tai julkisiin hankintoihin.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta lääkkeen 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
myöntämiseen direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Direktiivillä on säädeltävä lääkkeiden hinnoittelu- ja korvauspäätöksiä koskevia menettelyjä 
sen sijaan, että siinä määriteltäisiin myyntiluvat uudelleen. Myyntilupia säännellään 
direktiivillä 2001/83/EY, jossa mainitaan tuotteen laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevat 
arviointiperusteet.

Tarkistus 86
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) "biosimilaarilla lääkkeellä"
tarkoitetaan samankaltaista biologista 
lääkettä, joka on saanut hyväksynnän 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 87
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) "biosimilaarilla lääkkeellä"
tarkoitetaan samankaltaista biologista 
lääkettä, joka on saanut hyväksynnän 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
4 kohdan mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Geneerisiä lääkkeitä koskevien erityissäännösten käyttöönotto on tämän uudelleenlaadinnan 
tärkein etu. Jotta teksti kattaisi kaikki geneeriset lääkkeet biolääketiede mukaan lukien, 
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biologisen samanarvoisuuden lisäksi olisi tarpeen ottaa käyttöön myös biosimilaarisuuden 
käsite.

Tarkistus 88
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'terveysteknologialla' tarkoitetaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/24/EU 3 artiklan 
l kohdassa määriteltyä 
terveysteknologiaa;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Terveysteknologian määritelmän käyttöönotto on mielivaltaista ja perusteetonta, koska tällä 
hetkellä ei ole olemassa yhteistä tulkintaa siitä, mitä kyseinen käsite pitää sisällään. Lisäksi, 
kun samalla otetaan käyttöön kaksi erilaista määräaikajärjestelmää muiden kuin geneeristen 
lääkkeiden hinnan hyväksymiselle ja korvaamiselle, tällaisen määritelmän käyttöönotto 
aiheuttaisi vain lisää sekaannusta.

Tarkistus 89
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'terveysteknologian arvioinnilla'
tarkoitetaan lääkkeen suhteellisen tehon 
tai lyhyen ja pitkän aikavälin 
vaikuttavuuden arviointia verrattuna 
muihin terveysteknologioihin, joita tietyn 
kliinisen tilan hoitamiseksi on käytössä.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Terveysteknologian arviointia koskevan määritelmän käyttöönotto on mielivaltaista ja 
perusteetonta, koska tällä hetkellä ei ole olemassa yhteistä tulkintaa siitä, mitä kyseinen 
käsite pitää sisällään. Lisäksi, kun samalla otetaan käyttöön kaksi erilaista 
määräaikajärjestelmää muiden kuin geneeristen lääkkeiden hinnan hyväksymiselle ja 
korvaamiselle, tällaisen määritelmän käyttöönotto aiheuttaisi vain lisää sekaannusta.

Tarkistus 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) edellä 1 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla 
"vapaaehtoisella sopimuksella"
tarkoitetaan viranomaisten ja lääkkeen 
myyntiluvan haltijan välistä sopimusta, 
joka ei ole pakollinen eikä lain 
edellyttämä eikä myöskään ainoa 
vaihtoehto, joka voidaan sisällyttää 
kansalliseen hinnoittelu- ja 
korvausjärjestelmään.

Or. en

Perustelu

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
"agreement" implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder's only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept to 
be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole to 
avoid the applicability of the Directive, a definition of "voluntary contractual agreements"
should be included.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 91
Andres Perello Rodriguez
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) "muita heikommassa asemassa 
olevilla ryhmillä" tarkoitetaan 
väestöryhmiä, joihin vaikuttavat eniten ne 
toimenpiteet, joilla määritellään, missä 
määrin lääkkeet kuuluvat yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin, esimerkiksi lapset, eläkeläiset, 
työttömät, harvinaislääkkeitä käyttävät 
henkilöt ja kroonisesti sairaat henkilöt.

Or. es

Tarkistus 92
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen milloin tahansa.

Or. cs

Tarkistus 93
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija tai hakija ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
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hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

komitean (joka on perustettu asetuksella 
(EY) N:o 726/2004) tai toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen myönteisen 
lausunnon saatuaan voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen milloin tahansa.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Useat jäsenvaltiot sallivat jo sen, että hakijat esittävät hinnan hyväksymistä ja korvausta 
koskevan hakemuksen heti saatuaan myönteisen lausunnon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevältä komitealta tai jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Vuoropuhelu syntyy 
siis jo etukäteen ja tukee direktiivin määräaikojen noudattamista, mikä tekee uusien 
valmisteiden saannin potilaille helpommaksi.

Tarkistus 94
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus
esittää lääkkeen hinnan hyväksymistä 
koskeva hakemus. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Tekstiä on selkiytetty ja siitä on poistettu maininta "milloin tahansa", sillä se aiheuttaisi 
oikeudellista epävarmuutta.
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Tarkistus 95
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. en

Tarkistus 96
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan hyväksymistä koskevan 
hakemuksen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Tämän ehdotuksen seurauksena toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen taakka kasvaisi 
huomattavasti, sillä ne hukkuisivat hakemuksiin kielteisen päätöksen johdosta, vaikka 
olosuhteet eivät olisi muuttuneet.

Tarkistus 97
Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltaminen ei estä 
jäsenvaltioita hylkäämästä toistuvia 
hakemuksia kielteisen päätöksen 
johdosta, jos olosuhteet eivät ole 
ratkaisevasti muuttuneet.

Or. en

Tarkistus 98
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveydenhuollon menetelmien arviointia, 
määräaika on 90 päivää. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
15 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveydenhuollon menetelmien arviointia, 
määräaika on 90 päivää. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
25 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan.

Or. hu

Perustelu

Viranomaisten olisi vaikea noudattaa komission ehdottamaa 15 päivän aikarajaa. Liian lyhyt 
määräaika heikentäisi päätöksenteon laatua.
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Tarkistus 99
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on niin ikään 90 päivää. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan.

Or. sl

Tarkistus 100
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.
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sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

Or. en

Tarkistus 101
Kārlis Šadurskis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 90 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

Or. en

Tarkistus 102
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
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myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

Or. fr

Perustelu

Uudet määräajat ovat epärealistisia ja paljon tiukempia kuin mikä on tarpeen komission 
asettaman tavoitteen saavuttamiseksi, eli normaalin myyntiluvan saaneiden uusien 
hoitomuotojen käyttöön ottamiseksi nopeasti.

Tarkistus 103
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 25 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Biosimilaarien 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
60 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
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hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 15 päivän määräaika voi olla viranomaisille liian lyhyt, millä saattaisi olla 
kielteisiä vaikutuksia päätöksenteon laatuun. Koska biologiset lääkkeet ovat menettäneet tai 
menettävät pian yksinoikeutensa ja koska biosimilaarit lääkkeet ovat suhteellisen uusi 
lääkeryhmä, hakemuksen esittämisen ja sen hyväksymisen välillä pitäisi kulua enintään 60 
päivää.

Tarkistus 104
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 45 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

Or. en

Tarkistus 105
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 45 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltioiden 
on harkittava mahdollisuutta nojautua 
lääkkeisiin sovellettavia hintoja 
koskevissa päätöksissään 
terveysteknologian arviointiin.

Or. fr

Tarkistus 106
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan ja että geneerinen 
lääke on olennaisilta osiltaan 
samanlainen kuin vertailulääke 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseessä olevan lääkkeen hintaa koskeva 
päätös tehdään ja toimitetaan tiedoksi 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
myyntiluvan haltijan jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten mukaisesti 
esittämä hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 30 päivää
sillä edellytyksellä, että geneerinen lääke 
on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin 
vertailulääke direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti ja että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
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vertailulääkkeen hinnan.

Or. en

Tarkistus 108
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, mitä tietoja ja 
asiakirjoja hakijan on toimitettava.

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava, mitä 
tieto- ja asiakirjakategorioita hakijan on 
toimitettava.

Or. en

Tarkistus 109
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, mitä tietoja ja 
asiakirjoja hakijan on toimitettava.

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, mitä tietoja ja 
keskeisimpiä asiakirjoja hakijan on 
toimitettava.

Or. en

Tarkistus 110
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
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yksityiskohtaisesti, mitä tietoja ja 
asiakirjoja hakijan on toimitettava.

yksityiskohtaisesti, mitä tietokategorioita
ja keskeisimpiä asiakirjoja hakijan on 
toimitettava.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava edes jonkin verran joustavuutta, jotta ne pysyvät
kehityskykyisinä ja voivat reagoida odottamattomiin tilanteisiin.

Tarkistus 111
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 60 
päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveydenhuollon 
menetelmien arviointia, määräaika on 
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on joka tapauksessa 
15 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 60 
päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveydenhuollon 
menetelmien arviointia, määräaika on 
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on joka tapauksessa 
25 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Or. hu

Perustelu

Viranomaisten olisi vaikea noudattaa komission ehdottamaa 15 päivän aikarajaa. Liian lyhyt 
määräaika heikentäisi päätöksenteon laatua.
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Tarkistus 112
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveydenhuollon 
menetelmien arviointia, määräaika on 
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on joka tapauksessa 
15 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten ilman aiheettomia 
viivytyksiä annettava hakijalle tieto 
vaadittavista täydentävistä tiedoista ja 
tehtävä lopullinen päätös 60 päivän 
kuluessa siitä, kun täydentävät tiedot 
otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden osalta, 
joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveydenhuollon 
menetelmien arviointia, määräaika on 
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on joka tapauksessa 
15 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Or. cs

Tarkistus 113
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
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60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on niin ikään 
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on joka tapauksessa 
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet vertailulääkkeen hinnan. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Or. sl

Tarkistus 114
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, 
joita ei nimenomaisesti edellytetä 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
joka tapauksessa 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

Or. en
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Tarkistus 115
Kārlis Šadurskis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
joka tapauksessa 90 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Or. en

Tarkistus 116
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
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tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

tiedot otettiin vastaan. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
joka tapauksessa 45 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Or. fr

Tarkistus 117
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 30 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa, ja geneerisen lääkkeen on oltava 
olennaisilta osiltaan samanlainen 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 118
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 25 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Biosimilaarien 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
joka tapauksessa 60 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot 
eivät saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, 
joita ei nimenomaisesti edellytetä 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.
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Or. en

Perustelu

Ehdotettu 15 päivän määräaika voi olla viranomaisille liian lyhyt, millä saattaisi olla 
kielteisiä vaikutuksia päätöksenteon laatuun. Koska biologiset lääkkeet ovat menettäneet tai 
menettävät pian yksinoikeutensa ja koska biosimilaarit lääkkeet ovat suhteellisen uusi 
lääkeryhmä, hakemuksen esittämisen ja sen hyväksymisen välillä pitäisi kulua enintään 
60 päivää.

Tarkistus 119
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
joka tapauksessa 45 päivää sillä
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Or. en
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Tarkistus 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 15 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, 
joita ei nimenomaisesti edellytetä 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on joka tapauksessa 30 päivää
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat hyväksyneet 
vertailulääkkeen hinnan.

Or. en

Tarkistus 121
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos päätöstä ei tehdä 3 ja 5 kohdassa 
säädetyn asianmukaisen määräajan 
kuluessa, hakijalla on oikeus pitää 
lääkettä kaupan esittämäänsä hintaan.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tämä säännös on paljon tiukempi kuin mikä on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi, eli uusien 
hoitomuotojen käyttöön ottamiseksi nopeasti. Se ei myöskään ole oikeasuhteinen eikä 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Lisäksi tällainen toimenpide saattaisi vaarantaa yleisten 
sairausvakuutuskorvausjärjestelmien jo ennestään heikon rahoitustasapainon.

Tarkistus 122
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
päättävät, että kyseessä olevan lääkkeen 
pitäminen kaupan ei ole sallittua hakijan 
esittämään hintaan, päätöksessä on oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut 
sekä kaikki arvioinnit, 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joihin päätös perustuu. Hakijalle on 
ilmoitettava kaikista käytettävissä olevista, 
myös tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

7. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
päättävät, että kyseessä olevan lääkkeen 
pitäminen kaupan ei ole sallittua hakijan 
esittämään hintaan, päätöksessä on oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut.
Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. fr

Perustelu

Vaatimus siitä, että viranomaisten kaikkien valmistajien kaupallisten etujen vastaisten 
päätösten tueksi on toimitettava asiantuntijalausunnot, on epäsuhteinen.
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Tarkistus 123
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa ja toimitettava 
komissiolle ne arviointiperusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon päätettäessä lääkkeiden 
hinnoista.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska lääkkeiden hinnoittelu kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jäsenvaltioiden ei tarvitse 
toimittaa komissiolle lääkkeiden hintojen arviointiperusteita.

Tarkistus 124
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
omasta aloitteestaan alentaa tietyn nimetyn 
lääkkeen hintaa, päätöksessä on oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut 
sekä kaikki arvioinnit, 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joihin päätös perustuu. Päätös on 
toimitettava tiedoksi myyntiluvan 
haltijalle, jolle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

9. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
omasta aloitteestaan alentaa tietyn nimetyn 
lääkkeen hintaa, päätöksessä on oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut. 
Päätös on toimitettava tiedoksi 
myyntiluvan haltijalle, jolle on ilmoitettava 
kaikista käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista. Päätös lyhyine 
perusteluineen on asetettava julkisesti 
saataville.
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Or. sl

Tarkistus 125
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
omasta aloitteestaan alentaa tietyn nimetyn 
lääkkeen hintaa, päätöksessä on oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut 
sekä kaikki arvioinnit, 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset,
joihin päätös perustuu. Päätös on 
toimitettava tiedoksi myyntiluvan 
haltijalle, jolle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

9. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
omasta aloitteestaan alentaa tietyn nimetyn 
lääkkeen hintaa, päätöksessä on oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut.
Päätös on toimitettava tiedoksi 
myyntiluvan haltijalle, jolle on ilmoitettava 
kaikista käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. fr

Perustelu

Vaatimus siitä, että viranomaisten kaikkien valmistajien kaupallisten etujen vastaisten 
päätösten tueksi on toimitettava asiantuntijalausunnot, on epäsuhteinen.

Tarkistus 126
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan hakemuksen 
milloin tahansa. Toimivaltaisten 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan hakemuksen 
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viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

milloin tahansa.

Or. cs

Tarkistus 127
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan 
hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus
esittää lääkkeen hinnan korottamista 
koskeva hakemus. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Tekstiä on selkiytetty ja siitä on poistettu maininta "milloin tahansa", sillä se aiheuttaisi 
oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 128
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan hakemuksen 
milloin tahansa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan 
hakemuksen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. en
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Tarkistus 129
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan hakemuksen 
milloin tahansa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää lääkkeen 
hinnan korottamista koskevan 
hakemuksen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Tämän ehdotuksen seurauksena toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen taakka kasvaisi 
huomattavasti, sillä ne hukkuisivat hakemuksiin kielteisen päätöksen johdosta, vaikka 
olosuhteet eivät olisi muuttuneet.

Tarkistus 130
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltaminen ei estä 
jäsenvaltioita hylkäämästä toistuvia 
hakemuksia kielteisen päätöksen 
johdosta, jos olosuhteet eivät ole 
ratkaisevasti muuttuneet.

Or. en
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Tarkistus 131
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, jonka myyntiluvan 
haltija on esittänyt asianomaisen 
jäsenvaltion vahvistamien vaatimusten 
mukaisesti ja joka koskee lääkkeen hinnan 
korottamista, tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksen, jonka myyntiluvan 
haltija on esittänyt asianomaisen 
jäsenvaltion vahvistamien vaatimusten 
mukaisesti ja joka koskee lääkkeen hinnan 
korottamista, hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä käsitellään, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin.

Or. sl

Tarkistus 132
Kārlis Šadurskis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, jonka myyntiluvan 
haltija on esittänyt asianomaisen 
jäsenvaltion vahvistamien vaatimusten 
mukaisesti ja joka koskee lääkkeen hinnan 
korottamista, tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, jonka myyntiluvan 
haltija on esittänyt asianomaisen 
jäsenvaltion vahvistamien vaatimusten 
mukaisesti ja joka koskee lääkkeen hinnan 
korottamista, tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin.

Or. en
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Tarkistus 133
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, jonka myyntiluvan 
haltija on esittänyt asianomaisen 
jäsenvaltion vahvistamien vaatimusten 
mukaisesti ja joka koskee lääkkeen hinnan 
korottamista, tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, jonka myyntiluvan 
haltija on esittänyt asianomaisen 
jäsenvaltion vahvistamien vaatimusten 
mukaisesti ja joka koskee lääkkeen hinnan 
korottamista, tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin.

Or. en


