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Pakeitimas 43
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
.

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymą derėtų atmesti, nes juo siekiama tenkinti tik farmacijos pramonės 
interesus, kartu apribojant valstybių narių teises ir galiausiai pažeidžiant pacientų interesus. 
Valstybės narės visiškai suvaržomos (trumpesni vertinimo terminai, neproporcingos baudos, 
griežti reikalavimai pranešti), o farmacijos bendrovės gali su tyliu pritarimu didinti kainas. 
Komisija turėtų pateikti naują tinkamai suderintą pasiūlymą.

Pakeitimas 44
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 ir 168 
straipsnius,

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymas susijęs ne su bet kokių prekių, o su vaistų laisvu judėjimu ir jų kainų nustatymu, 
už kurį yra atsakingos valstybės narės visuomenės sveikatos srityje. Taigi prie teisinio 
pagrindo reikėtų pridėti ir SESV 168 straipsnį.
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Pakeitimas 45
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 168 
straipsnio 7 dalį ir 114 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 46
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant atsižvelgti į farmacijos 
produktų rinkos raidą ir nacionalinę viešųjų 
išlaidų vaistams politiką, būtina atlikti 
esminius visų svarbiausių Direktyvos 
89/105/EEB nuostatų pakeitimus. Todėl 
dėl aiškumo Direktyva 89/105/EB turėtų 
būti panaikinta;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 47
Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant atsižvelgti į farmacijos 
produktų rinkos raidą ir nacionalinę viešųjų 
išlaidų vaistams politiką, būtina atlikti 
esminius visų svarbiausių Direktyvos 
89/105/EEB nuostatų pakeitimus. Todėl 

(2) siekiant atsižvelgti į farmacijos 
produktų rinkos raidą ir nacionalinę viešųjų 
išlaidų vaistams politiką, būtina atlikti 
esminius visų svarbiausių Direktyvos 
89/105/EEB nuostatų pakeitimus. Todėl 
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dėl aiškumo Direktyva 89/105/EB turėtų 
būti panaikinta;

dėl aiškumo Direktyva 89/105/EB turėtų 
būti iš dalies pakeista;

Or. lt

Pakeitimas 48
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pastaraisiais dešimtmečiais valstybių 
narių išlaidos farmacijos srityje nuolat 
didėjo, todėl jos priėmė vis naujoviškesnių 
ir sudėtingesnių politinių priemonių vaistų 
vartojimui pagal jų valstybines sveikatos 
draudimo sistemas kontroliuoti. Visų pirma 
valstybių narių institucijos įgyvendino 
įvairių priemonių vaistų išrašymui 
kontroliuoti, kainoms reguliuoti arba 
viešojo finansavimo sąlygoms nustatyti. 
Pagrindinė tokių priemonių paskirtis –
gerinti visuomenės sveikatą užtikrinant 
deramą aprūpinimą vaistais esant 
pagrįstoms išlaidoms ir finansinį 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
stabilumą;

(4) pastaraisiais dešimtmečiais valstybių 
narių išlaidos farmacijos srityje nuolat 
didėjo, todėl jos priėmė vis naujoviškesnių 
ir sudėtingesnių politinių priemonių vaistų 
vartojimui pagal jų valstybines sveikatos 
draudimo sistemas kontroliuoti. Visų pirma 
valstybių narių institucijos įgyvendino 
įvairių priemonių vaistų išrašymui 
kontroliuoti, kainoms reguliuoti arba 
viešojo finansavimo sąlygoms nustatyti. 
Pagrindinė tokių priemonių paskirtis –
gerinti visuomenės sveikatą užtikrinant 
visų ES piliečių deramą aprūpinimą 
vaistais vienodomis sąlygomis esant 
pagrįstoms išlaidoms ir finansinį 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
stabilumą. Pacientai visose valstybėse 
narėse, nesvarbu, koks rinkos dydis, 
turėtų turėti galimybę gauti į PSO būtinų 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų;

Or. sl

Pakeitimas 49
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pastaraisiais dešimtmečiais valstybių (4) pastaraisiais dešimtmečiais valstybių 
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narių išlaidos farmacijos srityje nuolat 
didėjo, todėl jos priėmė vis naujoviškesnių 
ir sudėtingesnių politinių priemonių vaistų 
vartojimui pagal jų valstybines sveikatos 
draudimo sistemas kontroliuoti. Visų pirma 
valstybių narių institucijos įgyvendino 
įvairių priemonių vaistų išrašymui 
kontroliuoti, kainoms reguliuoti arba 
viešojo finansavimo sąlygoms nustatyti. 
Pagrindinė tokių priemonių paskirtis –
gerinti visuomenės sveikatą užtikrinant 
deramą aprūpinimą vaistais esant 
pagrįstoms išlaidoms ir finansinį 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
stabilumą;

narių išlaidos farmacijos srityje nuolat 
didėjo, todėl jos priėmė vis naujoviškesnių 
ir sudėtingesnių politinių priemonių vaistų 
vartojimui pagal jų valstybines sveikatos 
draudimo sistemas kontroliuoti. Visų pirma 
valstybių narių institucijos įgyvendino 
įvairių priemonių vaistų išrašymui 
kontroliuoti, kainoms reguliuoti arba 
viešojo finansavimo sąlygoms nustatyti. 
Pagrindinė tokių priemonių paskirtis –
gerinti visuomenės ir visų piliečių sveikatą 
užtikrinant deramą aprūpinimą 
veiksmingais vaistais esant pagrįstoms 
išlaidoms ir visiems vienodas galimybes 
naudotis kokybiška sveikatos priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pastaraisiais dešimtmečiais valstybių 
narių išlaidos farmacijos srityje nuolat 
didėjo, todėl jos priėmė vis naujoviškesnių 
ir sudėtingesnių politinių priemonių vaistų 
vartojimui pagal jų valstybines sveikatos 
draudimo sistemas kontroliuoti. Visų pirma 
valstybių narių institucijos įgyvendino 
įvairių priemonių vaistų išrašymui 
kontroliuoti, kainoms reguliuoti arba 
viešojo finansavimo sąlygoms nustatyti. 
Pagrindinė tokių priemonių paskirtis –
gerinti visuomenės sveikatą užtikrinant 
deramą aprūpinimą vaistais esant 
pagrįstoms išlaidoms ir finansinį 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
stabilumą;

(4) pastaraisiais dešimtmečiais valstybių 
narių išlaidos farmacijos srityje nuolat 
didėjo, todėl jos priėmė vis naujoviškesnių 
ir sudėtingesnių politinių priemonių vaistų 
vartojimui pagal jų valstybines sveikatos 
draudimo sistemas kontroliuoti. Visų pirma 
valstybių narių institucijos įgyvendino 
įvairių priemonių vaistų išrašymui 
kontroliuoti, kainoms reguliuoti arba 
viešojo finansavimo sąlygoms nustatyti. 
Pagrindinė tokių priemonių paskirtis –
gerinti visuomenės sveikatą užtikrinant 
deramą aprūpinimą vaistais esant 
pagrįstoms išlaidoms ir finansinį 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
stabilumą. Šios priemonės taip pat turėtų 
būti skirtos skatinti atlikti naujų vaistų 
tyrimus, juos tobulinti ir pripažinti 
naujoves medicinos srityje;
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Or. fr

Pagrindimas

Naujovės sveikatos priežiūros srityje yra labai naudingos pacientams ir teigiamai prisideda 
prie sveikatos sistemų veiksmingumo ir tvarumo.

Pakeitimas 51
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) nacionalinių priemonių nesutapimai 
gali trikdyti arba iškreipti Sąjungos vidaus 
prekybą vaistais ir konkurenciją, taip pat 
daryti tiesioginę įtaką vaistų vidaus rinkos 
veikimui;

(5) nacionalinių priemonių nesutapimai 
gali trikdyti Sąjungos vidaus prekybą 
vaistais, taip pat daryti tiesioginę įtaką 
vaistų vidaus rinkos veikimui;

Or. fr

Pakeitimas 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) dėl nacionalinių priemonių vaistų 
vartojimui kontroliuoti, kainoms reguliuoti 
arba viešojo finansavimo sąlygoms 
nustatyti įvairovės būtina paaiškinti 
Direktyvą 89/105/EEB. Šioje direktyvoje 
visų pirma turėtų būti numatytos visų rūšių 
valstybių narių parengtos priemonės, 
kurios gali lengvai paveikti vidaus rinką. 
Nuo Direktyvos 89/105/EEB priėmimo 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūros pakito ir tapo sudėtingesnės. 
Kai kurios valstybės narės Direktyvos 
89/105/EEB taikymo sritį išaiškino labai 
griežtai, o Teisingumo Teismas nusprendė, 

(8) dėl nacionalinių priemonių vaistų 
vartojimui kontroliuoti, kainoms reguliuoti 
arba viešojo finansavimo sąlygoms 
nustatyti įvairovės būtina paaiškinti 
Direktyvą 89/105/EEB. Šioje direktyvoje 
visų pirma turėtų būti numatytos visų rūšių 
valstybių narių parengtos priemonės, 
kurios gali lengvai paveikti vidaus rinką. 
Nuo Direktyvos 89/105/EEB priėmimo 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūros pakito ir tapo sudėtingesnės. 
Kai kurios valstybės narės Direktyvos 
89/105/EEB taikymo sritį išaiškino labai 
griežtai, o Teisingumo Teismas nusprendė, 
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kad dėl Direktyvos 89/105/EEB tikslų ir 
būtinybės užtikrinti jos veiksmingumą 
minėtoms kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūroms taikoma ta 
direktyva. Todėl šioje direktyvoje turėtų 
būti atsižvelgta į nacionalinės kainų 
nustatymo ir kompensavimo politikos 
raidą. Kadangi viešųjų pirkimų ir 
savanoriškų ribotos trukmės susitarimų 
srityje taikomos konkrečios taisyklės ir 
procedūros, į šią direktyvą neturėtų būti 
įtrauktos nacionalinės nuostatos, susijusios 
su viešaisiais pirkimais ir savanoriškais 
ribotos trukmės susitarimais;

kad dėl Direktyvos 89/105/EEB tikslų ir 
būtinybės užtikrinti jos veiksmingumą 
minėtoms kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūroms taikoma ta 
direktyva. Todėl šioje direktyvoje turėtų 
būti atsižvelgta į nacionalinės kainų 
nustatymo ir kompensavimo politikos 
raidą. Nors viešųjų pirkimų ir savanoriškų 
ribotos trukmės susitarimų srityje taikomos 
konkrečios taisyklės ir procedūros, į šią 
direktyvą neturėtų būti įtrauktos 
nacionalinės nuostatos, susijusios su 
viešaisiais pirkimais ir savanoriškais 
ribotos trukmės susitarimais, tokiu mastu, 
kokiu savanoriškais susitarimais galima 
užtikrinti ir vaistų pardavimo kainos, kuri 
yra svarbiausia draudėjams, skaidrumą. 
Gydytojams ir vaistininkams, kaip vaistų 
platinimo subjektams, turi būti aišku, 
kokios su tam tikru vaistu susijusios 
išlaidos teks pacientui ir sveikatos 
apsaugos sistemoms, kad jie galėtų 
parinkti ekonominiu požiūriu 
tinkamiausią vaistą neatsižvelgdami į 
susitarimo pobūdį;

Or. de

Pakeitimas 53
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) bet kuri priemonė, skirta vaistų 
kainoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
reguliuoti, ir bet kuri priemonė, pagal kurią 
nustatoma, ar jie kompensuojami pagal 
valstybinę sveikatos draudimo sistemą, 
turėtų būti pagrįstos objektyviais ir 
patikrinamais nuo vaistų kilmės 
nepriklausančiais kriterijais, užtikrinant 
susijusioms bendrovėms tinkamas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones. 

(9) bet kuri priemonė, skirta vaistų 
kainoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
reguliuoti, ir bet kuri priemonė, pagal kurią 
nustatoma, ar jie kompensuojami pagal 
valstybinę sveikatos draudimo sistemą, 
turėtų būti pagrįstos objektyviais ir 
patikrinamais nuo vaistų kilmės 
nepriklausančiais kriterijais. Šie 
reikalavimai turėtų būti vienodai taikomi 
nacionalinėms, regioninėms ar vietos 
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Šie reikalavimai turėtų būti vienodai 
taikomi nacionalinėms, regioninėms ar 
vietos priemonėms, skirtoms tam tikrų 
vaistų išrašymui kontroliuoti arba skatinti, 
nes tokios priemonės taip pat nustato 
veiksmingą kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemas;

priemonėms, skirtoms tam tikrų vaistų 
išrašymui kontroliuoti arba skatinti, nes 
tokios priemonės taip pat nustato 
veiksmingą kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemas;

Or. fr

Pagrindimas

ES Teisingumo Teismas byloje C-62/09 suteikė leidimą taikyti priemones, kuriomis 
kontroliuojamas arba skatinamas tam tikrų vaistų išrašymas. Be to, šios priemonės 
netaikomos atvejams, kai siekiama šiuos vaistus įtraukti į valstybių narių sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį. Be to, pagal šį pasiūlymą kreiptis galėtų visi vaistą ar vaistus 
gaminantys konkurentai, kuriems taikomos šios priemonės, o tai būtų didelė administracinė ir 
teisinė našta.

Pakeitimas 54
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) bet kuri priemonė, skirta vaistų 
kainoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
reguliuoti, ir bet kuri priemonė, pagal kurią 
nustatoma, ar jie kompensuojami pagal 
valstybinę sveikatos draudimo sistemą, 
turėtų būti pagrįstos objektyviais ir 
patikrinamais nuo vaistų kilmės 
nepriklausančiais kriterijais, užtikrinant 
susijusioms bendrovėms tinkamas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones. 
Šie reikalavimai turėtų būti vienodai 
taikomi nacionalinėms, regioninėms ar 
vietos priemonėms, skirtoms tam tikrų 
vaistų išrašymui kontroliuoti arba skatinti, 
nes tokios priemonės taip pat nustato 
veiksmingą kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemas;

(9) bet kuri priemonė, skirta vaistų 
kainoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
reguliuoti, ir bet kuri priemonė (įskaitant 
rekomendacijas, kurių gali prireikti), 
pagal kurią nustatoma, ar jie 
kompensuojami pagal valstybinę sveikatos 
draudimo sistemą, turėtų būti pagrįstos 
objektyviais ir patikrinamais nuo vaistų 
kilmės nepriklausančiais kriterijais, 
užtikrinant susijusioms bendrovėms 
tinkamas teisių gynimo (įskaitant 
teismines) priemones. Šie reikalavimai 
turėtų būti vienodai taikomi nacionalinėms, 
regioninėms ar vietos priemonėms, 
skirtoms tam tikrų vaistų išrašymui 
kontroliuoti arba skatinti, nes tokios 
priemonės taip pat nustato veiksmingą 
kompensavimą pagal sveikatos draudimo 
sistemas;
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Or. en

Pakeitimas 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) bet kuri priemonė, skirta vaistų 
kainoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
reguliuoti, ir bet kuri priemonė, pagal kurią 
nustatoma, ar jie kompensuojami pagal 
valstybinę sveikatos draudimo sistemą, 
turėtų būti pagrįstos objektyviais ir 
patikrinamais nuo vaistų kilmės 
nepriklausančiais kriterijais, užtikrinant 
susijusioms bendrovėms tinkamas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones. 
Šie reikalavimai turėtų būti vienodai 
taikomi nacionalinėms, regioninėms ar 
vietos priemonėms, skirtoms tam tikrų 
vaistų išrašymui kontroliuoti arba skatinti, 
nes tokios priemonės taip pat nustato 
veiksmingą kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemas;

(9) bet kuri priemonė, skirta vaistų 
kainoms tiesiogiai ar netiesiogiai 
reguliuoti, ir bet kuri priemonė, pagal kurią 
nustatoma, ar jie kompensuojami pagal 
valstybinę sveikatos draudimo sistemą, 
turėtų būti pagrįstos objektyviais ir 
patikrinamais nuo vaistų kilmės 
nepriklausančiais kriterijais. Šie 
reikalavimai turėtų būti vienodai taikomi 
nacionalinėms, regioninėms ar vietos 
priemonėms, skirtoms tam tikrų vaistų 
išrašymui kontroliuoti arba skatinti, nes 
tokios priemonės taip pat nustato 
veiksmingą kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 56
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) į kriterijus, kuriais grindžiami 
sprendimai, pagal kuriuos tiesiogiai ar 
netiesiogiai reglamentuojamos vaistų 
kainos, taip pat bet kokią priemonę, kuria 
nustatomas šių kainų kompensavimas 
pagal valstybines sveikatos draudimo 
sistemas, turi būti įtrauktas nepatenkintų 
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medicininių poreikių ir klinikinės naudos 
vertinimas, nauda visuomenei ir 
inovacijos, kaip nurodoma 2012 m. 
birželio 12 d. Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, susijusios su 
priemonių, reglamentuojančių žmonėms 
skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą 
į valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį, skaidrumu1. Į šiuos 
kriterijus taip pat turi būti įtraukta 
gyventojų pažeidžiamiausių grupių 
apsauga;
_____________
1 OL C 299, 2012 10 4, p. 83.

Or. es

Pakeitimas 57
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dėl paraiškų patvirtinti vaisto kainą 
arba nustatyti jo kompensavimą pagal 
sveikatos draudimo sistemą neturėtų būti 
delsiama pateikti vaistą rinkai ilgiau nei 
būtina. Todėl pageidautina, kad šioje 
direktyvoje būtų nustatyti privalomi 
terminai, per kuriuos turėtų būti priimami 
nacionaliniai sprendimai. Kad nustatyti 
laikotarpiai būtų veiksmingi, jie turėtų būti 
skaičiuojami nuo paraiškos gavimo iki 
atitinkamo sprendimo įsigaliojimo. Per šį 
laikotarpį turėtų būti atliekami specialistų 
vertinimai, įskaitant sveikatos technologijų 
vertinimą, jei reikia, ir visi administraciniai 
veiksmai, būtini sprendimui priimti ir 
įsigalioti;

(10) dėl paraiškų patvirtinti vaisto kainą 
arba nustatyti jo kompensavimą pagal 
sveikatos draudimo sistemą neturėtų būti 
delsiama pateikti vaistą rinkai ilgiau nei 
būtina. Todėl pageidautina, kad šioje 
direktyvoje būtų nustatyti privalomi 
terminai, per kuriuos turėtų būti priimami 
nacionaliniai sprendimai. Kad nustatyti 
laikotarpiai būtų veiksmingi, jie turėtų būti 
skaičiuojami nuo paraiškos gavimo iki 
atitinkamo sprendimo įsigaliojimo. Per šį 
laikotarpį turėtų būti pateikiamos visos 
rekomendacijos ir atliekami specialistų 
vertinimai, įskaitant sveikatos technologijų 
vertinimą, jei reikia, ir visi administraciniai 
veiksmai, būtini sprendimui priimti ir 
įsigalioti; 
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Or. en

Pakeitimas 58
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Direktyvoje 89/105/EEB nustatyti 
vaistų įtraukimo į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį terminai yra 
privalomi, kaip išaiškinta pagal 
Teisingumo Teismo praktiką. Patirtis 
parodė, kad tų terminų ne visada laikomasi 
ir kad reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir 
patobulinti vaistų įtraukimo į sveikatos
draudimo sistemų taikymo sritį 
procedūrines taisykles. Todėl reikėtų 
nustatyti veiksmingą ir greitą teisių gynimo 
sistemą;

(11) Direktyvoje 89/105/EEB nustatyti 
vaistų įtraukimo į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį terminai yra 
privalomi, kaip išaiškinta pagal 
Teisingumo Teismo praktiką. Patirtis 
parodė, kad tų terminų ne visada laikomasi 
ir kad reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir 
patobulinti vaistų įtraukimo į sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį 
procedūrines taisykles. Todėl reikėtų 
raginti nustatyti veiksmingą ir greitą teisių 
gynimo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 59
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Direktyvoje 89/105/EEB nustatyti 
vaistų įtraukimo į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį terminai yra 
privalomi, kaip išaiškinta pagal 
Teisingumo Teismo praktiką. Patirtis 
parodė, kad tų terminų ne visada laikomasi 
ir kad reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir 
patobulinti vaistų įtraukimo į sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį 
procedūrines taisykles. Todėl reikėtų 
nustatyti veiksmingą ir greitą teisių
gynimo sistemą;

(11) Direktyvoje 89/105/EEB nustatyti 
vaistų įtraukimo į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį terminai yra 
privalomi, kaip išaiškinta pagal 
Teisingumo Teismo praktiką. Patirtis 
parodė, kad tų terminų ne visada laikomasi 
ir kad reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir 
patobulinti vaistų įtraukimo į sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį 
procedūrines taisykles. Todėl reikėtų 
skatinti nustatyti veiksmingas ir greitas
teisių gynimo sistemas;



AM\916168LT.doc 13/54 PE497.983v01-00

LT

Or. fr

Pagrindimas

Teisių gynimo procedūros, įskaitant teisines, jau egzistuoja valstybėse narėse. Be to, šias 
procedūras valstybės narės taiko savarankiškai ir jos nėra įtrauktos į šios direktyvos taikymo 
sritį, kuri apima kainų tvirtinimo procedūras ir vaistų kompensavimo procedūras, kurias 
atlieka administracinės institucijos.

Pakeitimas 60
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komunikate „Farmacijos sektoriaus 
tyrimo ataskaitos santrauka“ Komisija 
nurodė, kad dėl kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūrų dažnai be 
reikalo vilkinama prekyba generiniais 
vaistais Sąjungos rinkose. Jei referencinio 
vaisto kaina jau nustatyta ir vaistas jau 
įtrauktas į sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį, tvirtinant generinių vaistų 
kainas ir kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemą nereikėtų reikalauti 
naujo arba išsamaus jų vertinimo. Todėl 
tokiais atvejais, jei kalbama apie generinius 
vaistus, tikslinga nustatyti trumpesnius 
terminus;

(12) Komunikate „Farmacijos sektoriaus 
tyrimo ataskaitos santrauka“ Komisija 
nurodė, kad dėl kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūrų dažnai be 
reikalo vilkinama prekyba generiniais ar 
biologiškai panašiais vaistais Sąjungos 
rinkose. Jei referencinio vaisto kaina jau 
nustatyta ir vaistas jau įtrauktas į sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį, tvirtinant 
generinių ar biologiškai panašių vaistų 
kainas ir kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemą nereikėtų reikalauti 
naujo arba išsamaus jų vertinimo. Todėl 
tokiais atvejais, jei kalbama apie generinius 
ar biologiškai panašius vaistus, tikslinga 
nustatyti trumpesnius terminus;

Or. en

Pakeitimas 61
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komunikate „Farmacijos sektoriaus (12) Komunikate „Farmacijos sektoriaus 
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tyrimo ataskaitos santrauka“ Komisija 
nurodė, kad dėl kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūrų dažnai be 
reikalo vilkinama prekyba generiniais 
vaistais Sąjungos rinkose. Jei referencinio 
vaisto kaina jau nustatyta ir vaistas jau 
įtrauktas į sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį, tvirtinant generinių vaistų 
kainas ir kompensavimą pagal sveikatos 
draudimo sistemą nereikėtų reikalauti 
naujo arba išsamaus jų vertinimo. Todėl 
tokiais atvejais, jei kalbama apie generinius 
vaistus, tikslinga nustatyti trumpesnius 
terminus;

tyrimo ataskaitos santrauka“ Komisija 
nurodė, kad dėl kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūrų dažnai be 
reikalo vilkinama prekyba generiniais 
vaistais Sąjungos rinkose. Jei referencinis
vaistas yra panašus į generinį pagal 
Direktyvą 2001/83/EB ir jo kaina jau 
nustatyta ir vaistas jau įtrauktas į sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį, tvirtinant 
generinių vaistų kainas ir kompensavimą 
pagal sveikatos draudimo sistemą nereikėtų 
reikalauti naujo arba išsamaus jų 
vertinimo. Todėl tokiais atvejais, jei 
kalbama apie generinius vaistus, tikslinga 
nustatyti trumpesnius terminus. Jeigu 
generinis vaistas skiriasi nuo 
referencinio, pavyzdžiui, skiriasi jo 
įpakavimas ar jo terapinis pritaikymas, 
valstybės narės gali atlikti šio vaisto 
vertinimą;

Or. fr

Pagrindimas

Nors siekiama paspartinti sprendimų priėmimą dėl generinio vaisto, kurio referencinis 
vaistas jau buvo įvertintas, turėtų likti galimybė atlikti generinio vaisto vertinimą, jeigu šis 
vaistas nėra panašus į referencinį vaistą. Iš tiesų kai kurie generinių vaistų įpakavimai ar 
terapinis pritaikymas gali skirtis nuo referencinių vaistų.

Pakeitimas 62
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybių narių teisminės teisių 
gynimo priemonės neturėjo ypatingos 
reikšmės užtikrinant, ar laikomasi 
terminų, nes dažnai ilgos nacionalinės 
jurisdikcijos procedūros atgraso susijusias 
bendroves nuo ketinimų imtis teisinių 
veiksmų. Todėl reikia nustatyti priemones, 
skirtas kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi sprendimų dėl kainų nustatymo 

Išbraukta.
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ir kompensavimo priėmimo terminų;

Or. en

Pakeitimas 63
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybių narių teisminės teisių 
gynimo priemonės neturėjo ypatingos 
reikšmės užtikrinant, ar laikomasi 
terminų, nes dažnai ilgos nacionalinės 
jurisdikcijos procedūros atgraso susijusias 
bendroves nuo ketinimų imtis teisinių 
veiksmų. Todėl reikia nustatyti priemones, 
skirtas kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi sprendimų dėl kainų nustatymo 
ir kompensavimo priėmimo terminų;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Be to, šias procedūras valstybės narės taiko savarankiškai ir jos nėra įtrauktos į šios 
direktyvos taikymo sritį, kuri apima kainų tvirtinimo procedūras ir vaistų kompensavimo 
procedūras, kurias atlieka administracinės institucijos.

Pakeitimas 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybių narių teisminės teisių 
gynimo priemonės neturėjo ypatingos 
reikšmės užtikrinant, ar laikomasi 
terminų, nes dažnai ilgos nacionalinės 
jurisdikcijos procedūros atgraso susijusias 
bendroves nuo ketinimų imtis teisinių 

Išbraukta.
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veiksmų. Todėl reikia nustatyti priemones, 
skirtas kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi sprendimų dėl kainų nustatymo 
ir kompensavimo priėmimo terminų;

Or. en

Pakeitimas 65
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi 
suteikiant rinkodaros leidimą, įskaitant 
vaisto kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

(14) vaistų, įskaitant retuosius vaistus,
kokybė, sauga ir veiksmingumas, taip pat 
generinių ar biologiškai panašių vaistų
biologinis lygiavertiškumas referenciniam 
vaistui užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 66
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras, kilus pagrįstų abejonių dėl 
įgytų naujų žinių, turėtų iš naujo vertinti 
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rinkodaros leidimą, įskaitant vaisto 
kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

aspektus, kuriais buvo remiamasi 
suteikiant rinkodaros leidimą, įskaitant 
vaisto kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

Or. sl

Pakeitimas 67
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 
rinkodaros leidimą, įskaitant vaisto 
kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 
rinkodaros leidimą (vaisto kokybės, 
saugos, veiksmingumo arba biologinio 
lygiavertiškumo). Valstybėms narėms turi 
būti užtikrinta galimybė susipažinti su 
visais duomenimis, kuriais rinkodaros 
leidimą išduodanti institucija remiasi 
vertindama minėtus aspektus, kad būtų 
galima įvertinti vaisto santykinę saugą, 
veiksmingumą ir efektyvumą pagal 
valstybinę sveikatos draudimo sistemą. 
Kompetentingos institucijos taip pat 
turėtų turėti teisę reikalauti pateikti 
papildomų vertinimui atlikti reikalingų 
duomenų;

Or. en

Pakeitimas 68
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi 
suteikiant rinkodaros leidimą, įskaitant 
vaisto kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui ir 
panašios biologinės sudėties vaistų 
panašumas užtikrinami per rinkodaros 
leidimo procedūras, o valstybės narės 
turėtų galimybę laisvai naudotis 
duomenimis, kuriais naudotasi atliekant 
rinkodaros leidimo suteikimo procedūrą, 
kad jos galėtų atlikti vaisto veiksmingumo 
ir saugos vertinimą pagal procedūras, 
susijusias su kainų nustatymu ir 
kompensavimu;

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinė šio pakeitimo nauda suteikiama įtraukiant konkrečias generiniams vaistams 
skirtas nuostatas. Tačiau siekiant apimti visus generinius vaistus, įskaitant bioterapijos 
preparatus, reikėtų įtraukti ne tik biologinio lygiavertiškumo, bet ir panašios biologinės 
sudėties vaistų sąvoką.

Pakeitimas 69
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 
rinkodaros leidimą, įskaitant vaisto 
kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

(14) generinių vaistų kokybės, saugos ir 
veiksmingumo, taip pat jų biologinio
lygiavertiškumo referenciniam vaistui 
įrodymai užtikrinami per rinkodaros 
leidimo procedūras. Todėl valstybės narės 
per kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti visų 
aspektų (kokybės, saugos, veiksmingumo 
ar biologinio lygiavertiškumo), kuriais 
buvo remiamasi suteikiant rinkodaros 
leidimą. Tačiau valstybėms narėms turėtų 
būti užtikrinama, kad jos galės naudotis 
duomenimis, kuriais naudotasi suteikiant 
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rinkodaros leidimą, kad valstybės narės 
galėtų atlikti vaisto saugos, veiksmingumo 
ir naudingumo vertinimą atsižvelgiant į jo 
privalomą įtraukimą į sveikatos draudimo 
sistemą. Kompetentingos valdžios 
institucijos taip pat turėtų turėti galimybę 
pridėti naujus duomenis ar pateikti 
papildomus duomenis, kurie būtų tinkami 
vertinant vaistus;

Or. fr

Pagrindimas

Netinkamai aiškinant šią konstatuojamąją dalį galėtų atsirasti kliūčių valstybėms narėms 
naudotis duomenimis ar prašyti naujų duomenų, kad jos galėtų parengti rizikos ir naudos 
vertinimo ataskaitą, taip pat atlikti vaistų veiksmingumo vertinimą, palyginti su esamais 
vaistais atsižvelgiant į savo sveikatos draudimo sistemas.

Pakeitimas 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 
rinkodaros leidimą, įskaitant vaisto 
kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą;

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų biologinis 
lygiavertiškumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 
rinkodaros leidimą, įskaitant vaisto 
kokybę, saugą, veiksmingumą arba 
biologinį lygiavertiškumą. Be to, retųjų 
vaistų atveju valstybės narės neturėtų iš 
naujo vertinti jų skyrimo kriterijų;

Or. fr

Pagrindimas

Nepriimtina tai, kad šių vaistų papildoma medicinine nauda būtų abejojama nacionaliniu 
lygmeniu, nes tai yra būtina sąlyga suteikiant leidimą ES. Šis patikslinimas visiškai netinka 
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nacionalinės valdžios institucijų sprendimui dėl retųjų vaistų kompensavimo ar 
nekompensavimo, tačiau skatinama aktyviau naudotis ES lygmeniu atliktų tyrimų rezultatais, 
kad būtų informuotos nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimas 71
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal Direktyvą 2001/83/EB, 
intelektinės nuosavybės teisės nėra 
priežastis atsisakyti suteikti rinkodaros 
leidimą, jį panaikinti arba atšaukti. Be to, 
paraiškų teikimo, sprendimų priėmimo ir 
sprendimų dėl vaistų kainų reguliavimo ar 
jų kompensavimo pagal sveikatos 
draudimo sistemas procedūros turėtų būti 
laikomos administracinėmis procedūromis, 
kurios nepriklauso nuo intelektinės 
nuosavybės teisių užtikrinimo. Už šias 
procedūras atsakingos institucijos, 
nagrinėdamos paraiškas dėl generinio 
vaisto, neturėtų reikalauti informacijos apie 
referencinio vaisto patento statusą ir 
nagrinėti, ar intelektinės nuosavybės teisės 
iš tiesų buvo pažeistos, jeigu generinis 
vaistas turėtų būti gaminamas arba 
tiekiamas rinkai joms priėmus sprendimą. 
Todėl intelektinės nuosavybės klausimai 
neturėtų nei kirstis su valstybių narių kainų 
nustatymo ir kompensavimo procedūromis, 
nei jų vilkinti;

(15) pagal Direktyvą 2001/83/EB, 
intelektinės nuosavybės teisės nėra 
priežastis atsisakyti suteikti rinkodaros 
leidimą, jį panaikinti arba atšaukti. Be to, 
paraiškų teikimo, sprendimų priėmimo ir 
sprendimų dėl vaistų kainų reguliavimo ar 
jų kompensavimo pagal sveikatos 
draudimo sistemas procedūros turėtų būti 
laikomos administracinėmis procedūromis, 
kurios nepriklauso nuo intelektinės 
nuosavybės teisių užtikrinimo. Už šias 
procedūras atsakingos institucijos, 
nagrinėdamos paraiškas dėl generinio 
vaisto, neturėtų reikalauti informacijos apie 
referencinio vaisto patento statusą ir 
nagrinėti, ar intelektinės nuosavybės teisės 
iš tiesų buvo pažeistos, jeigu generinis 
vaistas turėtų būti gaminamas arba 
tiekiamas rinkai joms priėmus sprendimą. 
Todėl intelektinės nuosavybės klausimai 
neturėtų nei kirstis su valstybių narių 
generinių vaistų kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūromis, nei jų 
vilkinti;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad procedūros taikomos tik generiniams vaistams.

Pakeitimas 72
Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal Direktyvą 2001/83/EB, 
intelektinės nuosavybės teisės nėra 
priežastis atsisakyti suteikti rinkodaros 
leidimą, jį panaikinti arba atšaukti. Be to, 
paraiškų teikimo, sprendimų priėmimo ir 
sprendimų dėl vaistų kainų reguliavimo ar 
jų kompensavimo pagal sveikatos 
draudimo sistemas procedūros turėtų būti 
laikomos administracinėmis procedūromis, 
kurios nepriklauso nuo intelektinės 
nuosavybės teisių užtikrinimo. Už šias 
procedūras atsakingos institucijos, 
nagrinėdamos paraiškas dėl generinio 
vaisto, neturėtų reikalauti informacijos apie 
referencinio vaisto patento statusą ir 
nagrinėti, ar intelektinės nuosavybės teisės 
iš tiesų buvo pažeistos, jeigu generinis 
vaistas turėtų būti gaminamas arba 
tiekiamas rinkai joms priėmus sprendimą. 
Todėl intelektinės nuosavybės klausimai 
neturėtų nei kirstis su valstybių narių kainų 
nustatymo ir kompensavimo procedūromis, 
nei jų vilkinti;

(15) pagal Direktyvą 2001/83/EB, 
intelektinės nuosavybės teisės nėra 
priežastis atsisakyti suteikti rinkodaros 
leidimą, jį panaikinti arba atšaukti. Be to, 
paraiškų teikimo, sprendimų priėmimo ir 
sprendimų dėl vaistų kainų reguliavimo ar 
jų kompensavimo pagal sveikatos 
draudimo sistemas procedūros turėtų būti 
laikomos administracinėmis procedūromis, 
kurios nepriklauso nuo intelektinės 
nuosavybės teisių užtikrinimo. Už šias 
procedūras atsakingos institucijos, 
nagrinėdamos paraiškas dėl biologiškai 
lygiaverčio generinio vaisto, neturėtų 
reikalauti informacijos apie referencinio 
vaisto patento statusą, tačiau joms turėtų 
būti leista nagrinėti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės iš tiesų buvo pažeistos, 
jeigu biologiškai lygiavertis generinis 
vaistas turėtų būti gaminamas arba 
tiekiamas rinkai joms priėmus sprendimą. 
Iš valstybių narių negalima atimti šios 
atsakomybės. Nepanaikinant valstybių 
narių atsakomybės nagrinėti informaciją,
intelektinės nuosavybės klausimai neturėtų 
nei kirstis su valstybių narių kainų 
nustatymo ir kompensavimo procedūromis, 
nei jų vilkinti;

Or. sl

Pakeitimas 73
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybės narės turėtų viešai 
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paskelbti reikiamus dokumentus ir 
informaciją atitinkamame leidinyje pagal 
nacionalinę praktiką, be kita ko, 
pavyzdžiui, elektroniniu ir internetiniu 
formatu. Skelbdamos tokią informaciją 
jos turėtų užtikrinti, kad teikiamų 
duomenų kiekis būtų pagrįstas ir nekeltų 
grėsmės ES konkurencingumui;

Or. sl

Pakeitimas 74
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
visuomenei galimybę susipažinti su 
dokumentais ir informacija – jie turėtų 
būti tinkamai skelbiami laikantis 
nacionalinės praktikos, be kita ko,
elektroniniu ir internetiniu formatu;

Or. en

Pakeitimas 75
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) nacionalinės valdžios institucijų 
priimamų sprendimų skaidrumas, 
principingumas ir nepriklausomumas 
turėtų būti užtikrinami skelbiant 
kompetentingų institucijų pavadinimus ir 
kainų nustatymo bei kompensavimo 
sprendimų priėmimo procedūrinius 
veiksmus;
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Or. sl

Pakeitimas 76
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) sprendimus dėl kainų nustatymo ir 
kompensavimo priimančios 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
sprendimų priėmimo procesuose turėtų 
vadovautis skaidrumo, principingumo ir 
nepriklausomumo principais;

Or. en

Pakeitimas 77
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) valstybės narės dažnai keitė savo 
sveikatos draudimo sistemas arba priėmė 
naujų priemonių, kurios patenka į 
Direktyvos 89/105/EEB taikymo sritį. 
Todėl būtina nustatyti keitimosi 
informacija tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis, ir 
supaprastinti prevencinį dialogą su 
Komisija dėl šios direktyvos taikymo;

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 78
Alda Sousa
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) valstybės narės dažnai keitė savo 
sveikatos draudimo sistemas arba priėmė 
naujų priemonių, kurios patenka į 
Direktyvos 89/105/EEB taikymo sritį. 
Todėl būtina nustatyti keitimosi 
informacija tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis, ir 
supaprastinti prevencinį dialogą su 
Komisija dėl šios direktyvos taikymo;

(16) valstybės narės dažnai keitė savo 
sveikatos draudimo sistemas arba priėmė 
naujų priemonių, kurios patenka į 
Direktyvos 89/105/EEB taikymo sritį. 
Todėl būtina nustatyti keitimosi 
informacija tvarką, skirtą užtikrinti, kad 
būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
pacientų ir vartotojų organizacijas, ir 
supaprastinti prevencinį dialogą su 
Komisija dėl šios direktyvos taikymo;

Or. en

Pakeitimas 79
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą 
valstybių narių ir Komisijos politinį 
pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų 
valstybės narės pagrįstais atvejais 
įsipareigojo prie pranešimų apie 
perkėlimo į nacionalinę teisę priemones 
pridėti vieną ar daugiau dokumentų, 
kuriuose paaiškinamos direktyvos 
sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo 
į nacionalinę teisę priemonių atitinkamų 
dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės 
aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių 
dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 80
Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokia 
įstatymu ar kitu teisės aktu nustatyta 
nacionalinė, regioninė ar vietos priemonė 
žmonėms skirtų vaistų kainoms 
kontroliuoti ar į valstybinių sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį įtraukiamų 
vaistų asortimentui, įskaitant jų 
kompensavimo mastą ir sąlygas, nustatyti 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokia 
įstatymu ar kitu teisės aktu nustatyta 
nacionalinė, regioninė ar vietos priemonė 
žmonėms skirtų vaistų kainoms 
kontroliuoti ar į valstybinių sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį įtraukiamų 
vaistų asortimentui, įskaitant jų 
kompensavimo mastą ir sąlygas, nustatyti 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus. 
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
priemonės nesidubliuotų regionų ar vietos 
lygmenimis atitinkamose valstybėse.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse sveikatos priežiūros sistema valdoma, viena vertus, 
nacionaliniu, kita vertus, regionų ir vietos lygmenimis. Siekiant, kad nebūtų be reikalo 
pratęsti terminai ir padidinta administracinė našta, būtina, kad šia direktyva būtų 
prisidedama prižiūrint, kad procedūros nesidubliuotų nacionaliniu, regionų ar vietos 
lygmenimis.

Pakeitimas 81
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma ir tiems vaistams, 
kurie parduodami pagal receptą, tačiau 
nėra kompensuojami pagal valstybinę 
sveikatos draudimo sistemą.

Or. de
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Pakeitimas 82
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) savanoriškiems ribotos trukmės 
susitarimams, kuriuos sudaro valdžios 
institucijos ir vaisto rinkodaros leidimo 
turėtojas, kad šį vaistą būtų galima 
veiksmingai tiekti pacientams tam tikromis 
sąlygomis;

a) savanoriškiems ribotos trukmės 
susitarimams, kuriuos, prieš tai patikrinus 
atitinkamo vaisto veiksmingumo ir (arba) 
santykinio veiksmingumo ar tinkamo 
naudojimo aspektus, sudaro valdžios 
institucijos ir vaisto rinkodaros leidimo 
turėtojas, kad šį vaistą būtų galima 
veiksmingai tiekti pacientams tam tikromis 
sąlygomis ir nustatytą laikotarpį;

Or. sl

Pakeitimas 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) savanoriškiems ribotos trukmės 
susitarimams, kuriuos sudaro valdžios 
institucijos ir vaisto rinkodaros leidimo 
turėtojas, kad šį vaistą būtų galima 
veiksmingai tiekti pacientams tam tikromis
sąlygomis;

a) savanoriškiems ribotos trukmės 
susitarimams, kuriuos sudaro valdžios 
institucijos ir vaisto rinkodaros leidimo 
turėtojas, kad šį vaistą būtų galima 
veiksmingai tiekti pacientams tam tikromis 
sąlygomis, jei šie susitarimai atitinka ir 
skaidrumo reikalavimus pagal 
5 straipsnio 3a dalį (naują);

Or. de

Pagrindimas

Vaistų platinimo subjektams turi būti pranešama ir apie kainas, nustatytas pagal 
savanoriškus susitarimus, kad jie galėtų parduoti ekonominiu požiūriu tinkamiausią vaistą.
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Pakeitimas 84
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos nuostatos taikomos 
priemonėms, skirtoms nustatyti, kuriems 
vaistams gali būti taikomi ribotos trukmės 
susitarimai ar viešųjų pirkimų 
procedūros.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šioje direktyvoje nėra jokios 
nuostatos, kuria būtų ginčijamas vaisto 
rinkodaros leidimo išdavimas pagal 
Direktyvos 2001/82/EB 6 straipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Direktyvoje reglamentuojamos farmacijos produktų kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūros, tačiau iš naujo nenustatomos rinkodaros leidimų suteikimo procedūros. Jos 
reglamentuojamos Direktyva 2001/83, kurioje nustatyti produkto kokybės, saugos ir 
veiksmingumo kriterijai.

Pakeitimas 86
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) biologiškai panašus vaistas – panašus 
biologinis vaistas, patvirtintas pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 4 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 87
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) panašios biologinės sudėties vaistas –
panašios biologinės sudėties vaistas, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 
10 straipsnio 4 dalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinė šio direktyvos atnaujinimo nauda suteikiama įtraukiant konkrečias generiniams 
vaistams skirtas nuostatas. Tačiau siekiant apimti visus generinius vaistus, įskaitant 
bioterapijos preparatus, reikėtų įtraukti ne tik biologinio lygiavertiškumo, bet ir panašios 
biologinės sudėties vaistų sąvoką.

Pakeitimas 88
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) sveikatos technologijos – sveikatos 
technologijos, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/24/ES 3 straipsnio l punkte;

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Įtraukti sveikatos priežiūros technologijų apibrėžtį yra nepagrįsta ir neteisinga, nes nėra 
bendro aiškinimo, apimančio šią sąvoką. Be to, kadangi pradžioje kalbama apie dvi 
skirtingas negenerinių vaistų kainų tvirtinimo ir kompensavimo terminų sistemas, įtraukus šią 
apibrėžtį atsiranda papildomų neaiškumų.

Pakeitimas 89
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) sveikatos technologijų vertinimas –
vaisto santykinio veiksmingumo arba 
trumpalaikio bei ilgalaikio efektyvumo 
vertinimas, palyginti su kitomis sveikatos 
technologijomis, naudojamomis 
susijusiems susirgimams gydyti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Įtraukti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo sąvoką yra nepagrįsta ir neteisinga, nes 
nėra bendro aiškinimo, apimančio šią sąvoką. Be to, kadangi pradžioje kalbama apie dvi 
skirtingas negenerinių vaistų kainų tvirtinimo ir kompensavimo terminų sistemas, įtraukus šią 
apibrėžtį atsiranda papildomų neaiškumų.

Pakeitimas 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) savanoriškas ribotos trukmės 
susitarimas – kaip nurodyta 1 straipsnio 2 
dalies a punkte, tai yra valdžios institucijų 
ir vaisto rinkodaros leidimo turėtojo 



PE497.983v01-00 30/54 AM\916168LT.doc

LT

sudaromas susitarimas, kuris nėra nei 
pagal įstatymus, nei kitaip privalomas ir 
nėra vienintelė alternatyva, kad vaistas 
būtų įtrauktas į nacionalinę kainų 
nustatymo ir kompensavimo sistemą;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 91
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) pažeidžiamos grupės – gyventojų 
grupės, kurioms priemonės, kuriomis 
nustatomas vaistų kompensavimas pagal 
valstybines sveikatos draudimo sistemas, 
turi didžiausią poveikį, pavyzdžiui, vaikai, 
pensininkai, bedarbiai, nuo retųjų vaistų 
priklausomi asmenys, lėtinėmis ligomis 
sergantys asmenys ir kt.

Or. es

Pakeitimas 92
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą.

Or. cs

Pakeitimas 93
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas ar pareiškėjas 
bet kuriuo metu galėtų pateikti paraišką 
patvirtinti vaisto kainą, kai pateikiama 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto (sudaryto 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004) arba 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos teigiama nuomonė. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Kelios valstybės narės jau suteikia leidimus pareiškėjams pateikti paraišką dėl kainų 
nustatymo ir kompensavimo, kai pateikiama teigiama Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba 
kompetentingos valstybės narės valdžios institucijos nuomonė. Taigi diskusija pradedama iš 
anksto ir skatinama laikytis direktyvos terminų siekiant, kad pacientai galėtų lengviau 
naudotis naujais produktais.

Pakeitimas 94
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas turėtų 
galimybę pateikti paraišką patvirtinti vaisto 
kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas tekstas ir išbraukiama sąvoka „bet kuriuo metu“, nes dėl jos 
kyla teisinis neaiškumas.

Pakeitimas 95
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką patvirtinti vaisto kainą. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 96
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 2. Valstybės narės užtikrina, kad 
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rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką patvirtinti vaisto kainą. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl šio pasiūlymo labai padidėtų administracinė našta kompetentingoms institucijoms, 
kurioms bus teikiami prašymai po neigiamo atsakymo, net ir nepasikeitus aplinkybėms.

Pakeitimas 97
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo straipsniu valstybėms narėms 
nedraudžiama, priėmus neigiamą 
sprendimą, atsisakyti priimti pakartotines 
paraiškas, jeigu aplinkybės iš esmės 
nepasikeitė.

Or. en

Pakeitimas 98
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
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priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 25 dienos, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

Or. hu

Pagrindimas

Institucijoms būtų sunku laikytis Komisijos pasiūlyto 15 dienų termino. Per trumpas terminas 
pakenktų priimamų sprendimų kokybei.

Pakeitimas 99
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas taip pat yra 90 
dienų. Jei tai generiniai vaistai – terminas 
yra 30 dienų, jeigu referencinio vaisto 
kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

Or. sl

Pakeitimas 100
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 30 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų.

Or. en

Pakeitimas 101
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai generiniai
vaistai – terminas yra 90 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų.

Or. en
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Pakeitimas 102
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 30 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų.

Or. fr

Pagrindimas

Nauji nustatyti terminai yra sunkiai įgyvendinami ir nėra suderinami su poreikiais siekiant 
įgyvendinti Komisijos tikslą, t. y. greitai taikyti naujus vaistus, kuriems suteiktas įprastas 
rinkodaros leidimas.

Pakeitimas 103
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
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priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 25 dienos, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Jei tai 
biologiškai panašūs vaistai – terminas yra
60 dienų, jeigu referencinio vaisto kaina 
yra patvirtinta kompetentingų institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo 15 dienų termino institucijoms gali nepakakti ir tokiu atveju jos gali priimti ne visai 
tinkamą sprendimą. Kadangi biologinių vaistų išskirtinumo teisės yra arba netrukus bus 
prarastos, biologiškai panašūs vaistai yra palyginti nauja vaistų kategorija, taigi terminai 
nuo paraiškų pateikimo iki patvirtinimo turėtų būti ne ilgesni kaip 60 dienų.

Pakeitimas 104
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 45 dienos, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų.

Or. en
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Pakeitimas 105
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 45 dienos, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
numato galimybę savo sprendimą dėl 
vaisto kainos paremti sveiktos priežiūros 
technologijų vertinimu.

Or. fr

Pakeitimas 106
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 90 dienų po paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 30 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų ir jeigu šis 
generinis vaistas iš esmės yra panašus į 
referencinį vaistą pagal 2001 m. lapkričio 
6 d. Direktyvą 2001/83/EB.
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institucijų.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 30 dienų, jeigu generinis 
vaistas yra iš esmės panašus į referencinį 
vaistą, kaip nustatyta Direktyvoje 
2001/83/EB, ir referencinio vaisto kaina 
yra patvirtinta kompetentingų institucijų.

Or. en
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Pakeitimas 108
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išsamiai nurodo 
informaciją ir dokumentus, kuriuos turi 
pateikti pareiškėjas.

4. Valstybės narės nurodo, kokių rūšių
informaciją ir dokumentus turi pateikti 
pareiškėjas.

Or. en

Pakeitimas 109
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išsamiai nurodo 
informaciją ir dokumentus, kuriuos turi 
pateikti pareiškėjas.

4. Valstybės narės išsamiai nurodo 
informaciją ir svarbiausius dokumentus, 
kuriuos turi pateikti pareiškėjas.

Or. en

Pakeitimas 110
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išsamiai nurodo 
informaciją ir dokumentus, kuriuos turi 
pateikti pareiškėjas.

4. Valstybės narės išsamiai nurodo 
informacijos kategorijas ir pagrindinius 
dokumentus, kuriuos turi pateikti 
pareiškėjas.

Or. fr
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Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti šiek tiek lankstumo galimybių, kad galėtų tobulėti ir 
išspręsti netikėtas problemas.

Pakeitimas 111
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 25 dienos, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionalinės teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse.

Or. hu

Pagrindimas

Institucijoms būtų sunku laikytis Komisijos pasiūlyto 15 dienų termino. Per trumpas terminas 
pakenktų priimamų sprendimų kokybei.

Pakeitimas 112
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. cs

Pakeitimas 113
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas taip pat yra 90 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas bet kuriuo 
atveju yra 30 dienų, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų. Valstybės narės nereikalauja 
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nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

jokios papildomos informacijos, kurios 
nėra konkrečiai reikalaujama nacionalinės
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Or. sl

Pakeitimas 114
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai vaistai 
– terminas bet kuriuo atveju yra 30 dienų, 
jeigu referencinio vaisto kaina yra 
patvirtinta kompetentingų institucijų.

Or. en

Pakeitimas 115
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
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yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai vaistai 
– terminas bet kuriuo atveju yra 90 dienų, 
jeigu referencinio vaisto kaina yra 
patvirtinta kompetentingų institucijų. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pakeitimas 116
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai vaistai 
– terminas bet kuriuo atveju yra 45 dienos, 
jeigu referencinio vaisto kaina yra 
patvirtinta kompetentingų institucijų. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.
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Or. fr

Pakeitimas 117
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 30 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionalinės teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse, jeigu 
generinis vaistas iš esmės yra panašus į 
referencinį vaistą pagal Direktyvą 
2001/83/EB.

Or. fr

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 118
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 25 dienos, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Jei tai 
biologiškai panašūs vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 60 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionalinės teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo 15 dienų termino institucijoms gali nepakakti ir tokiu atveju jos gali priimti ne visai 
tinkamą sprendimą. Kadangi biologinių vaistų išskirtinumo teisės yra arba netrukus bus 
prarastos, biologiškai panašūs vaistai yra palyginti nauja vaistų kategorija, taigi terminai 
nuo paraiškų pateikimo iki patvirtinimo turėtų būti ne ilgesni kaip 60 dienų.

Pakeitimas 119
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai vaistai 
– terminas bet kuriuo atveju yra 45 dienos, 
jeigu referencinio vaisto kaina yra 
patvirtinta kompetentingų institucijų. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pakeitimas 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 15 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų. Valstybės narės 

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas bet 
kuriuo atveju yra 30 dienų, jeigu 
referencinio vaisto kaina yra patvirtinta 
kompetentingų institucijų.
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nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pakeitimas 121
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei sprendimas per 3 ir 5 dalyse 
nustatytą terminą nepriimtas, pareiškėjas 
turi teisę prekiauti vaistu savo pasiūlyta 
kaina.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nuostata nesuderinama su siekiamu tikslu sudaryti galimybes greitai naudotis naujais 
vaistais ir nėra proporcinga bei nesuderinama su subsidiarumo principu. Be to, dėl tokios 
priemonės gali iškilti grėsmė valstybinių sveikatos draudimo sistemų biudžeto pusiausvyrai, 
kuri jau dabar nėra stabili.

Pakeitimas 122
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei kompetentingos institucijos 
nusprendžia neleisti prekiauti atitinkamu 
vaistu pareiškėjo pasiūlyta kaina, tame 
sprendime išdėstomos objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamos 
priežastys, taip pat visi vertinimai, 
ekspertų nuomonės ar rekomendacijos, 
kuriomis jis pagrįstas. Pareiškėjas 

7. Jei kompetentingos institucijos 
nusprendžia neleisti prekiauti atitinkamu 
vaistu pareiškėjo pasiūlyta kaina, tame 
sprendime išdėstomos objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamos 
priežastys. Pareiškėjas informuojamas apie 
visas galimas teisių gynimo (įskaitant 
teismines) priemones ir pasinaudojimo 
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informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

tomis priemonėmis terminus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti ekspertų ataskaitas paremtas valdžios institucijų sprendimu, 
prieštaraujančiu gamintojų prekybos interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 123
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 
skelbia kriterijus, į kuriuos privalo 
atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
tvirtindamos vaistų kainas, ir praneša 
apie juos Komisijai.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi vaistų kainų tvirtinimas yra valstybių narių kompetencija, valstybės narės neturi 
pateikti Komisijai savo vaistų kainų vertinimo kriterijų.

Pakeitimas 124
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jei kompetentingos institucijos savo 
iniciatyva nusprendžia sumažinti 
konkrečiai nurodyto vaisto kainą, 
sprendime išdėstomos objektyviais ir 

9. Jei kompetentingos institucijos savo 
iniciatyva nusprendžia sumažinti 
konkrečiai nurodyto vaisto kainą, 
sprendime išdėstomos objektyviais ir 
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patikrinamais kriterijais grindžiamos 
priežastys, taip pat visi vertinimai, 
ekspertų nuomonės ar rekomendacijos, 
kuriomis jis pagrįstas. Apie tokį 
sprendimą pranešama rinkodaros leidimo 
turėtojui; šis informuojamas apie visas 
galimas teisių gynimo (įskaitant teismines) 
priemones ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

patikrinamais kriterijais grindžiamos 
priežastys. Apie tokį sprendimą pranešama 
rinkodaros leidimo turėtojui; šis 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus. Sprendimas ir jo pagrindimo 
santrauka paskelbiami visuomenei.

Or. sl

Pakeitimas 125
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jei kompetentingos institucijos savo 
iniciatyva nusprendžia sumažinti 
konkrečiai nurodyto vaisto kainą, 
sprendime išdėstomos objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamos 
priežastys, taip pat visi vertinimai, 
ekspertų nuomonės ar rekomendacijos, 
kuriomis jis pagrįstas. Apie tokį 
sprendimą pranešama rinkodaros leidimo 
turėtojui; šis informuojamas apie visas 
galimas teisių gynimo (įskaitant teismines) 
priemones ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

9. Jei kompetentingos institucijos savo 
iniciatyva nusprendžia sumažinti 
konkrečiai nurodyto vaisto kainą, 
sprendime išdėstomos objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamos 
priežastys. Apie tokį sprendimą pranešama 
rinkodaros leidimo turėtojui; šis 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti ekspertų ataskaitas paremtas valdžios institucijų sprendimu, 
prieštaraujančiu gamintojų prekybos interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 126
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti.

Or. cs

Pakeitimas 127
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas turėtų 
galimybę pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas tekstas ir išbraukiama sąvoka „bet kuriuo metu“, nes dėl jos 
kyla teisinis neaiškumas.

Pakeitimas 128
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 2. Valstybės narės užtikrina, kad 
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rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką vaisto kainai padidinti. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 129
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką patvirtinti vaisto kainą. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl šio pasiūlymo labai padidėtų administracinė našta kompetentingoms institucijoms, 
kurioms bus teikiami prašymai po neigiamo atsakymo, net ir nepasikeitus aplinkybėms.

Pakeitimas 130
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo straipsniu valstybėms narėms 
nedraudžiama, priėmus neigiamą 
sprendimą, atsisakyti priimti pakartotines 
paraiškas, jeigu aplinkybės iš esmės 
nepasikeitė.

Or. en
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Pakeitimas 131
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
atitinkamos valstybės narės nustatytus 
reikalavimus pateiktos paraiškos vaisto 
kainai padidinti būtų priimamas ir 
pareiškėjui pranešamas per 60 dienų po
paraiškos gavimo.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
patenkinti arba atmesti rinkodaros leidimo 
turėtojo pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktą paraišką
vaisto kainai padidinti būtų aptariamas,
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 90 
dienų po paraiškos gavimo.

Or. sl

Pakeitimas 132
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
atitinkamos valstybės narės nustatytus 
reikalavimus pateiktos paraiškos vaisto 
kainai padidinti būtų priimamas ir 
pareiškėjui pranešamas per 60 dienų po 
paraiškos gavimo.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
atitinkamos valstybės narės nustatytus 
reikalavimus pateiktos paraiškos vaisto 
kainai padidinti būtų priimamas ir 
pareiškėjui pranešamas per 90 dienų po 
paraiškos gavimo.

Or. en

Pakeitimas 133
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
atitinkamos valstybės narės nustatytus 
reikalavimus pateiktos paraiškos vaisto 
kainai padidinti būtų priimamas ir 
pareiškėjui pranešamas per 60 dienų po 
paraiškos gavimo.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
atitinkamos valstybės narės nustatytus 
reikalavimus pateiktos paraiškos vaisto 
kainai padidinti būtų priimamas ir 
pareiškėjui pranešamas per 90 dienų po 
paraiškos gavimo.

Or. en


