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Muudatusettepanek134
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Uued tähtajad on ebarealistlikud ja kaugelt rangemad kui oleks vaja, et saavutada komisjoni 
eesmärk tagada tavapärase müügiloa saanud uute ravimite kiire kättesaadavus.

Muudatusettepanek 136
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Or. sl

Muudatusettepanek 138
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.
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Or. en

Muudatusettepanek 139
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Or. fr

Selgitus

Uued tähtajad on ebarealistlikud ja kaugelt rangemad kui oleks vaja, et saavutada komisjoni 
eesmärk tagada tavapärase müügiloa saanud uute ravimite kiire kättesaadavus.

Muudatusettepanek 142
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne käesolevas lõikes 
sätestatud ajavahemiku möödumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 143
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjad ja dokumendid, mille taotleja 

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

Or. en

Muudatusettepanek 144
Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 145
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
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põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
90 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
90 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Or. sl

Muudatusettepanek 148
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
90 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave ei ole piisav, teatavad pädevad 
asutused viivitamata taotlejale, millist 
täiendavat üksikasjalikku teavet on vaja, ja 
teevad oma lõpliku otsuse 90 päeva
jooksul pärast kõnealuse täiendava teabe 
saamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 150
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave ei ole piisav, teatavad pädevad 
asutused viivitamata taotlejale, millist 
täiendavat üksikasjalikku teavet on vaja, ja 
teevad oma lõpliku otsuse 90 päeva
jooksul pärast kõnealuse täiendava teabe 
saamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Liikmesriigid ei küsi sellist 
lisateavet, mida ei ole selgelt ette nähtud 
riigi õigusaktides või haldussuunistes.

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 152
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõigetes 3 ja 4 nimetatud 
asjakohase ajavahemiku jooksul ei ole 
otsust tehtud, siis on taotlejal õigus tõsta 
ravimi hinda taotluses soovitud määral.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See säte läheb palju kaugemale kui oleks vaja, et saavutada ettepaneku eesmärk tagada uute 
ravimite kiire kättesaadavus, ja ei ole ei proportsionaalne ega vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele. Niisugune meede võiks veelgi kahjustada riiklike tervisekindlustussüsteemide 
juba praegu ebakindlat eelarveseisundit.

Muudatusettepanek 153
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus otsustab mitte lubada 
taotletud hinnatõusu kas osaliselt või 
tervikuna, siis sisaldab iga selline otsus 
objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi 
ning taotlejale teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus, ja tähtajad nende kasutamise 
taotlemiseks.

6. Kui pädev asutus otsustab mitte lubada 
taotletud hinnatõusu kas osaliselt või 
tervikuna, teatatakse taotlejale, millised on 
tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

Or. fr
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Selgitus

Nõue, et pädevad asutused esitaksid üksikasjalikud põhjendused iga ümberhindamisotsuse 
kohta, mis on tootjate ärihuvidega vastuolus, on ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 154
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui liikmesriigi pädevad asutused 
on otsustanud külmutada kas kõigi või 
teatava ravimikategooria ravimite hinnad 
või neid alandada, avaldab liikmesriik 
sellise otsuse põhjendused, mis põhinevad 
objektiivsetel ja kontrollitavatel 
kriteeriumidel, sealhulgas vajaduse korral 
põhjendus selle kohta, miks otsustati 
külmutada just selle ravimikategooria 
hinnad või neid alandada.

1. Juhul kui liikmesriigi pädevad asutused 
on otsustanud külmutada kas kõigi või 
teatava ravimikategooria ravimite hinnad 
või neid alandada, avaldab liikmesriik 
sellise otsuse põhjendused, sealhulgas 
vajaduse korral põhjendus selle kohta, 
miks otsustati külmutada just selle 
ravimikategooria hinnad või neid alandada.

Or. fr

Selgitus

Nõue, et pädevad asutused esitaksid üksikasjalikud põhjendused iga ümberhindamisotsuse 
kohta, mis on tootjate ärihuvidega vastuolus, on ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 155
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui liikmesriigi pädevad asutused 
on otsustanud külmutada kas kõigi või 
teatava ravimikategooria ravimite hinnad 
või neid alandada, avaldab liikmesriik 
sellise otsuse põhjendused, mis põhinevad 
objektiivsetel ja kontrollitavatel 

1. Juhul kui liikmesriigi pädevad asutused 
on otsustanud külmutada kas kõigi või 
teatava ravimikategooria ravimite hinnad 
või neid alandada, avaldab liikmesriik 
sellise otsuse põhjendused, mis põhinevad 
objektiivsetel ja kontrollitavatel 
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kriteeriumidel, sealhulgas vajaduse korral 
põhjendus selle kohta, miks otsustati 
külmutada just selle ravimikategooria 
hinnad või neid alandada.

kriteeriumidel, sealhulgas vajaduse korral 
põhjendus selle kohta, miks otsustati 
külmutada just selle ravimikategooria 
hinnad või neid alandada. Liikmesriigid 
korraldavad iga-aastase läbivaatamise.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et 
müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks mis tahes ajal. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et 
müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks mis tahes ajal.

Or. cs

Muudatusettepanek 157
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad 
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müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks mis tahes ajal.
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

müügiloa omanikule õiguse esitada taotlus 
erandi tegemiseks. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Sõnastuse selgitamine ja õiguslikku ebakindlust tekitava väljendi “mis tahes ajal” 
väljajätmine.

Muudatusettepanek 158
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et 
müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks mis tahes ajal. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et 
müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks. Pädevad 
asutused esitavad taotlejale ametliku tõendi 
taotluse kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

See ettepanek suurendaks märgatavalt liikmesriikide pädevate asutuste halduskoormust. Iga 
kord, kui pädevad asutused on otsustanud eranditaotluse tagasi lükata, tabaks neid taotluste 
voog, isegi kui tingimused ei ole muutunud.

Muudatusettepanek 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et 
müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks mis tahes ajal. 
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Need põhjendused 
peavad toetuma kindlaksmääratud 
nimekirjale, mille liikmesriik koostab ja 
sobivas väljaandes avaldab. Sel juhul 
sisaldab taotlus selliste asjaolude 
üksikasjalikke põhjendusi. Liikmesriigid 
tagavad, et müügiloa omanikul on võimalik 
esitada taotlus erandi tegemiseks. Pädevad 
asutused esitavad taotlejale ametliku tõendi 
taotluse kättesaamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
90 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 90 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Or. sl
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Muudatusettepanek 161
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
90 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 90 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale
90 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 90 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 163
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
90 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave ei ole piisav, teatavad 
pädevad asutused viivitamata taotlejale, 
millist täiendavat üksikasjalikku teavet on 
vaja, ja teevad oma lõpliku otsuse 90 päeva
jooksul pärast kõnealuse täiendava teabe 
saamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab 
pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Kui erandit 
lubatakse, siis avaldavad pädevad 
asutused viivitamata vastava teate lubatud 

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva.
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hinnatõusu kohta.

Or. fr

Selgitus

Nõue, et pädevad asutused esitaksid üksikasjalikud põhjendused iga ümberhindamisotsuse 
kohta, mis on tootjate ärihuvidega vastuolus, on ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 165
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
60 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale, millist üksikasjalikku 
teavet on vaja veel esitada ja teeb lõpliku 
otsuse 60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Liikmesriigid tagavad, et põhjendatud 
otsus lõikes 2 osutatud taotluse kohta 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 
90 päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamise kuupäeva. Kui taotlusele 
lisatud teave ei ole piisav, teatavad 
pädevad asutused viivitamata taotlejale, 
millist täiendavat üksikasjalikku teavet on 
vaja, ja teevad oma lõpliku otsuse 90 päeva
jooksul pärast kõnealuse täiendava teabe 
saamist. Kui erandit lubatakse, siis 
avaldavad pädevad asutused viivitamata 
vastava teate lubatud hinnatõusu kohta.

Or. fr

Selgitus

Tuleks säilitada 90-päevane ajavahemik, et mitte ohustada ravimite hindamise kvaliteeti 
liikmesriikides ja seega ka patsientidele pakutava teenuse kvaliteeti.

Muudatusettepanek 166
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Uued tähtajad on ebarealistlikud ja kaugelt rangemad kui oleks vaja, et saavutada komisjoni 
eesmärk tagada tavapärase müügiloa saanud uute ravimite kiire kättesaadavus.

Muudatusettepanek 167
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Or. sl

Muudatusettepanek 168
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
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ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 171
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib lõikes 3 sätestatud asjakohast 
ajavahemikku pikendada üks kord 
60 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Erakordselt suure taotluste hulga korral 
võib käesolevas lõigus sätestatud 
ajavahemikku pikendada üks kord 
90 päeva võrra. Taotlejat teavitatakse 
pikendamisest enne lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku möödumist.

Or. fr

Selgitus

Tuleks säilitada 90-päevane ajavahemik, et mitte ohustada ravimite hindamise kvaliteeti 
liikmesriikides ja seega ka patsientidele pakutava teenuse kvaliteeti.

Muudatusettepanek 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et väljastavad 
asutused omavad teavet kindlustatud 
isikule müüdava ravimi müügihinna 
kohta, et vältida moonutavat mõju, mida 
võib avaldada turul kehtivate hindade 
puudulik läbipaistvus.

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikud kokkulepped näiteks ravimitootjate ja tervisekindlustusfondide vahel on 
muutunud tavalisemaks ja hõlmavad suurt osa ravimeid. Niisugused kokkulepped ei võimalda 
arstidel ja farmatseutidel tegelikku hinda kindlaks teha, mistõttu alati ei müüda patsiendile 
kõige soodsamat ravimit.
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Muudatusettepanek 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Liikmesriigid tagavad, et patsiendil või 
kindlustatud isikul oleks kokkulepitud 
hüvitamishindadest ka tegelikult kasu. 
Apteekides tuleb vältida mis tahes 
läbipaistmatust, sest kui hindu ei esitata 
läbipaistvalt, tekivad moonutused.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Kasumikontroll
Kui liikmesriik kehtestab ravimite 
turustamise eest vastutavate isikute 
rentaabluse üle otsese või kaudse 
kontrollsüsteemi, siis avaldab asjaomane 
liikmesriik järgmise teabe asjakohases 
väljaandes ja edastab selle komisjonile:
(a) asjaomases liikmesriigis rentaabluse 
määramiseks kasutatav meetod või 
kasutatavad meetodid: müügirentaablus 
ja/või kapitalirentaablus;
(b) ravimite turulelaskmise eest 
vastutavatele isikutele asjaomases 
liikmesriigis parajasti lubatud sihtkasum;
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(c) kriteeriumid, mille kohaselt 
määratakse ravimite turulelaskmise eest 
vastutava isiku kasumi sihtmäär, koos 
kriteeriumidega, mille põhjal nad võivad 
asjaomases liikmesriigis säilitada 
sihtmäärast suurema kasumi;
(d) suurim kasumiprotsent, mida ravimite 
turulelaskmise eest vastutav isik võib 
asjaomases liikmesriigis üle oma 
sihtkasumi säilitada.
Esimeses lõigus nimetatud teavet 
ajakohastatakse kord aastas või pärast 
märkimisväärsete muudatuste tegemist.
Kui liikmesriigil on lisaks otsesele või 
kaudsele kasumikontrollile ka süsteem, 
mille abil kontrollida teatavate sellist liiki 
ravimite hindu, mida 
kasumikontrolliskeem ei hõlma, siis 
kohaldatakse sellise hinnakontrolli suhtes 
vajaduse korral artikleid 3, 4 ja 5. 
Nimetatud artikleid ei kohaldata siiski 
juhul, kui otsese või kaudse 
kasumikontrolli süsteemi tavapärase 
rakendamise tagajärjel fikseeritakse 
erandkorras konkreetse ravimi hind.

Or. cs

Muudatusettepanek 175
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi või 

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi või 
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kategooriaga. Pädevad asutused esitavad 
taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

kategooriaga.

Or. cs

Muudatusettepanek 176
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi või 
kategooriaga. Pädevad asutused esitavad 
taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul või taotlejal on võimalik esitada 
mis tahes ajal taotlus ravimi lisamiseks 
riikliku tervisekindlustussüsteemiga 
hõlmatud ravimite loetellu, kui määruse 
(EÜ) nr 726/2004 kohaselt moodustatud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee või pädev riiklik asutus on selle 
kohta heakskiitva seisukoha avaldanud. 
Kui riiklik tervisekindlustussüsteem 
koosneb mitmest kindlustuskaitse skeemist 
või kategooriast, siis on müügiloa 
omanikul või taotlejal õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi või 
kategooriaga. Pädevad asutused esitavad 
taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on taotlejatel juba võimalik esitada hinna- ja hüvitamistaotlus, kui 
inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee või liikmesriigi pädev riiklik asutus on 
heakskiitva seisukoha avaldanud. Nii alustatakse juba varajases etapis dialoogi, mis 
suurendab tõenäosust, et direktiivis kehtestatud tähtaegadest peetakse kinni ja hõlbustatakse 
seega patsiendi juurdepääsu uutele ravimitele.

Muudatusettepanek 177
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi 
või kategooriaga. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi 
või kategooriaga. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

2. Liikmesriigid tagavad müügiloa
omanikule õiguse esitada taotlus ravimi 
lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr
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Selgitus

Sõnastuse selgitamine ja õiguslikku ebakindlust tekitava väljendi “mis tahes ajal” 
väljajätmine. Peale selle kuulub otsus, kas lubada müügiloa omanikul taotleda ravimi lisamist 
teatavasse kategooriasse, liikmesriigi pädevusse.

Muudatusettepanek 179
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi 
või kategooriaga. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada taotlus 
ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada taotlus 
ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.
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siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi 
või kategooriaga. Pädevad asutused 
esitavad taotlejale ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Vastuolu subsidiaarsuse põhimõttega. Kindlustuskaitse kategooria valimine peaks jääma 
liikmesriigi pädevusse. 

Muudatusettepanek 181
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 182
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Pädevatele asutustele tuleb anda vähemalt mõnevõrra valikuvabadust, et nad saaksid 
ootamatutele muutustele reageerida.

Muudatusettepanek 184
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 25 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. hu
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud 15-päevasest tähtajast oleks asutustel raske kinni pidada. 
Liiga lühike tähtaeg kahjustaks otsustamisprotsessi.

Muudatusettepanek 185
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 30 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. sl

Muudatusettepanek 186
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
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taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on juba lisanud 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi 
originaalravimi.

taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
90 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
15 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. fr

Selgitus

Uued tähtajad on ebarealistlikud ja kaugelt rangemad kui oleks vaja, et saavutada komisjoni 
eesmärk tagada tavapärase müügiloa saanud uute ravimite kiire kättesaadavus.

Muudatusettepanek 189
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 25 päeva, tingimusel et pädevad 
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asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Bioekvivalentsete ravimite korral on see 
tähtaeg 60 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. en

Selgitus

Esitatud 15-päevane ajavahemik võib olla asutuste jaoks liiga lühike ja see võib kahjustada 
otsustamise kvaliteeti. Kui bioloogilised ravimid on oma ainuõigused kaotanud või on neid 
kaotamas, siis bioekvivalentsed ravimid on suhteliselt uus ravimite kategooria. Seetõttu peaks 
ajavahemik esitamisest heakskiitmiseni olema maksimaalselt 60 päeva.

Muudatusettepanek 190
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
45 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
45 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Liikmesriigid kaaluvad, kas toetuda 
ravimi riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi lisamise 
taotluste üle otsustamisel 
tervisetehnoloogia hindamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 60 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 30 päeva, tingimusel, et
geneeriline ravim sarnaneb põhiolemuselt 
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tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. originaalravimiga kooskõlas direktiiviga 
2001/83/EÜ ja pädevad asutused on juba 
lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et otsus ravimi 
lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi võetakse vastu ja 
edastatakse taotlejale 90 päeva jooksul 
pärast müügiloa omaniku esitatud ning 
asjaomase liikmesriigi nõuete kohase 
taotluse kättesaamise kuupäeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
30 päeva, tingimusel, et originaalravim on 
direktiivi 2001/83/EÜ tähenduses 
põhiolemuselt sarnane ja pädevad 
asutused on selle juba riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi lisanud. Kui 
geneerilistel ravimitel ilmneb 
originaalravimiga võrreldes erinevusi, 
näiteks pakendi või näidustuste osas, 
võivad liikmesriigid näha ette nende 
ümberhindamise.

Or. fr

Selgitus

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
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.
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Muudatusettepanek 194
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud 15-päevasest tähtajast oleks asutustel raske kinni pidada. 
Liiga lühike tähtaeg kahjustaks otsustamisprotsessi.

Muudatusettepanek 195
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 

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

pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 
Liikmesriigid ei küsi sellist lisateavet, mida 
ei ole selgelt ette nähtud riigi õigusaktides 
või haldussuunistes.

Or. cs

Muudatusettepanek 196
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sl

Muudatusettepanek 197
Kārlis Šadurskis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 198
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 90 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 30 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on juba 
lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
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nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 

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

pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 25 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 
Bioekvivalentsete ravimite korral on see 
tähtaeg 60 päeva, tingimusel, et 
originaalravim on juba riiklikku 
tervisekindlustussüsteemi lisatud. 
Liikmesriigid ei küsi sellist lisateavet, mida 
ei ole selgelt ette nähtud riigi õigusaktides 
või haldussuunistes.

Or. en

Selgitus

Esitatud 15-päevane ajavahemik võib olla asutuste jaoks liiga lühike ja see võib kahjustada 
otsustamise kvaliteeti. Kui bioloogilised ravimid on oma ainuõigused kaotanud või on neid 
kaotamas, siis bioekvivalentsed ravimid on suhteliselt uus ravimite kategooria. Seetõttu peaks 
ajavahemik esitamisest heakskiitmiseni olema maksimaalselt 60 päeva.

Muudatusettepanek 201
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 
90 päeva. Geneeriliste ravimite korral on 
see tähtaeg 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on juba lisanud 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi 
originaalravimi. Liikmesriigid ei küsi 

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

Or. en

Muudatusettepanek 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 30 päeva, tingimusel, et
geneeriline ravim sarnaneb põhiolemuselt 
originaalravimiga kooskõlas direktiiviga 
2001/83/EÜ ja originaalravim on juba
riiklikku tervisekindlustussüsteemi lisatud.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 

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

pärast lisateabe kättesaamist. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 30 päeva, 
tingimusel et originaalravim on 6. 
novembri 2001. aasta direktiivi 
2001/83/EÜ tähenduses põhiolemuselt 
sarnane ja pädevad asutused on selle juba 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi
lisanud.

Or. fr

Selgitus

Tuleks säilitada 90-päevane ajavahemik, et mitte ohustada ravimite hindamise kvaliteeti 
liikmesriikides ja seega ka patsientidele pakutava teenuse kvaliteeti. Komisjoni korraldatud 
avalik konsulteerimine näitas, et enamik sidusrühmadest, sealhulgas originaalravimite 
tootjad, peavad praegusi tähtaegu rahuldavaks. Tähtajad on väga olulised, et võimaldada 
nõuetekohast hindamist, arvestades, et ravimeid arendatakse aina keerukama ja 
uuenduslikuma teadustöö põhjal.

Muudatusettepanek 204
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
50 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 



PE498.042v02-00 42/96 AM\917073ET.doc

ET

Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Or. hu

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud 30-päevasest tähtajast oleks asutustel raske kinni pidada. 
Liiga lühike tähtaeg kahjustaks otsustamisprotsessi.

Muudatusettepanek 205
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 180 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg samuti 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
60 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Or. sl

Muudatusettepanek 206
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 180 päeva. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 180 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on juba 
lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5 või peatada kooskõlas 
eelneva lõike sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 180 päeva. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 60 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on juba 
lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.
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kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 180 päeva. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 90 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on juba 
lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
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hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva. 
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
50 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi. 
Biosarnaste ravimite korral ei ületa see 
tähtaeg 120 päeva, tingimusel et 
originaalravim on riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi juba lisatud. 
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Or. en

Selgitus

Pakutud 30-päevane tähtaeg võib osutuda asutustele liiga lühikeseks, mis omakorda võib 
mõjutada kahjulikult otsuse kvaliteeti. Kuna bioloogilised ravimid on kaotanud või kaotavad 
oma ainuõigused ja biosarnased ravimid on suhteliselt uus ravimite kategooria, peaks 
ajavahemik esitamisest kuni heakskiitmiseni olema maksimaalselt 120 päeva. 

Muudatusettepanek 210
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 180 päeva. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 90 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on juba 
lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
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on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg
60 päeva, tingimusel et geneeriline ravim 
on direktiivi 2001/83/EÜ tähenduses 
olemuselt samalaadne originaalravimiga 
ning pädevad asutused on juba lisanud 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi 
originaalravimi. Nimetatud tähtaegu võib 
pikendada kooskõlas käesoleva artikli 
lõikega 5 või artikli 3 lõikega 5.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 120 päeva. Selliste ravimite 
korral, mille kohta otsuse tegemiseks 
kasutavad liikmesriigid tervisetehnoloogia 
hindamist, on tähtaeg 180 päeva.
Geneeriliste ravimite korral on see tähtaeg 
30 päeva, tingimusel et pädevad asutused 
on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.
Nimetatud tähtaegu võib pikendada 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 5 või 
artikli 3 lõikega 5.

6. Olenemata sellest, kuidas on korraldatud 
liikmesriikide sisemenetlused, tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et käesoleva 
artikli lõikes 5 sätestatud 
hõlmamismenetlus ja artiklis 3 sätestatud 
hinna heakskiitmise menetlus ei kesta 
kauem kui 180 päeva. Geneeriliste 
ravimite korral on see tähtaeg 30 päeva, 
tingimusel et geneeriline ravim on 
direktiivi 2001/83/EÜ tähenduses 
olemuselt samalaadne originaalravimiga 
ning pädevad asutused on juba lisanud 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi 
originaalravimi. Nimetatud tähtaegu võib 
pikendada kooskõlas käesoleva artikli 
lõikega 5 või artikli 3 lõikega 5.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 213
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud otsused 
sisaldavad lisaks kõiki eksperdiarvamusi 
või soovitusi, millele need tuginevad.
Taotlejale teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus ja artiklis 8 sätestatud 
õiguskaitsemenetlus, ja tähtajad nende 
kasutamise taotlemiseks.

Käesolevas lõikes osutatud otsused 
sisaldavad lisaks kõiki eksperdiarvamusi 
või soovitusi, millele need tuginevad.
Taotlejale teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus, ja tähtajad nende kasutamise 
taotlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud otsused 
sisaldavad lisaks kõiki eksperdiarvamusi 
või soovitusi, millele need tuginevad.
Taotlejale teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus ja artiklis 8 sätestatud 
õiguskaitsemenetlus, ja tähtajad nende 
kasutamise taotlemiseks.

Käesolevas lõikes osutatud otsused 
sisaldavad lisaks kõiki eksperdiarvamusi 
või soovitusi, millele need tuginevad.
Taotlejale teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus, ja tähtajad nende kasutamise 
taotlemiseks.

Or. fr

Selgitus

Õiguskaitsemenetlused, sealhulgas kohtumenetlused, on liikmesriikides juba olemas. Pealegi 
on need menetlused liikmesriikide pädevuses ja jäävad välja käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast, mis käsitleb ravimite hinna heakskiitmise haldusmenetlusi ja loa andmist 
nende maksumuse hüvitamiseks tervisekindlustussüsteemi kaudu.

Muudatusettepanek 215
Andres Perello Rodriguez
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises lõikes osutatud otsuste tegemise 
kriteeriumid hõlmavad hinnangut 
rahuldamata ravivajaduste ja kliinilise 
kasu, sotsiaalse kasu, innovatsiooni ja
elanikkonna kõige kaitsetumate rühmade 
kaitse kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 216
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid avaldavad asjakohases 
väljaandes kriteeriumid, mida pädevad 
asutused peavad ravimite riiklikesse 
tervisekindlustussüsteemidesse lisamise 
kohta otsuse tegemisel arvesse võtma, 
ning edastavad need komisjonile.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna otsus, kas ravim riiklikku tervisekindlustussüsteemi lisada või mitte, on riigi küsimus, ei 
tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad oma hindamiskriteeriumid komisjonile edastaksid.

Muudatusettepanek 217
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8



PE498.042v02-00 50/96 AM\917073ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid avaldavad asjakohases 
väljaandes kriteeriumid, mida pädevad 
asutused peavad ravimite riiklikesse 
tervisekindlustussüsteemidesse lisamise 
kohta otsuse tegemisel arvesse võtma, ning 
edastavad need komisjonile.

8. Liikmesriigid avaldavad asjakohases 
väljaandes kriteeriumid, mida pädevad 
asutused peavad ravimite riiklikesse 
tervisekindlustussüsteemidesse lisamise 
kohta otsuse tegemisel arvesse võtma, ning 
edastavad need komisjonile. Need 
kriteeriumid hõlmavad hinnangut 
rahuldamata ravivajaduste ja kliinilise 
kasu, sotsiaalse kasu, innovatsiooni ja 
elanikkonna kõige kaitsetumate rühmade 
kaitse kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 218
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Õiguskaitsemenetlus juhul, kui ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtaegadest kinni ei 
peeta

1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired
õiguskaitsevahendid.
2. Liikmesriik nimetab 
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused: 

 (a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
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kahjustamine;
(b)määrata taotlejale kahjutasu juhul, kui 
artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei ole 
kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt. 
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised. 

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
sellised meetmed võtmata, kui nende 
negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 
ületavad neist saadava kasu. 

3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks. 
4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada. 
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
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väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest. 
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. cs

Muudatusettepanek 219
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Õiguskaitsemenetlus juhul, kui ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtaegadest kinni ei 
peeta
1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.
2. Liikmesriik nimetab 
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused:
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(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;
(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, 
kui artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei 
ole kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.

Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
sellised meetmed võtmata, kui nende 
negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 
ületavad neist saadava kasu.
3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks.
4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada.
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
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asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest.
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. fr

Selgitus

This proposal, in addition to being questionable in terms of compliance with the subsidiarity 
principle, adds complexity and redundancy by comparison with the existing arrangements. It 
would impose an unnecessary administrative and financial burden, since remedies 
procedures, including judicial procedures, already exist in the Member States. What is more, 
these procedures fall outside the scope of this directive, which deals with administrative 
procedures for approving the price of medicinal products and authorising the reimbursement 
of their cost under health insurance systems.

Muudatusettepanek 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
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Õiguskaitsemenetlus juhul, kui ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtaegadest kinni ei 
peeta
1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.
2. Liikmesriik nimetab 
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused:
(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;
(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, 
kui artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei 
ole kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
sellised meetmed võtmata, kui nende 
negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 
ületavad neist saadava kasu.
3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks.
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4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada.
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest.
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Zofija Mazej Kukovič
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Õiguskaitsemenetlus juhul, kui ravimite 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamise 
suhtes kehtestatud tähtaegadest kinni ei 
peeta
1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.
2. Liikmesriik nimetab 
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused:
(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;
(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, 
kui artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei 
ole kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
sellised meetmed võtmata, kui nende 
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negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 
ületavad neist saadava kasu.
3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks.
4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada.
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest.
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. sl
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Muudatusettepanek 222
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.

Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.

2. Liikmesriik nimetab
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused:

välja jäetud

(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;
(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, 
kui artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei 
ole kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
sellised meetmed võtmata, kui nende 
negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 



PE498.042v02-00 60/96 AM\917073ET.doc

ET

ületavad neist saadava kasu.
3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks.
4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada.
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest. 
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. en
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Muudatusettepanek 223
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.

Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.

2. Liikmesriik nimetab 
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused:
(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;
(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, 
kui artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei 
ole kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
sellised meetmed võtmata, kui nende 
negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 
ületavad neist saadava kasu.
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3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks.
4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada.
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest.
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. fr

Selgitus

Kuigi on oluline, et liikmesriigid peaksid kehtestama õiguskaitsemenetlused, on komisjon oma 
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volitusi ülemäära ettekirjutava rakenduskorraldusega ületanud. Raske on aktsepteerida ka 
seda, et asutus peaks maksma ravimiettevõttele tähtajast mittekinnipidamise eest kahjutasu. 

Muudatusettepanek 224
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.

Liikmesriigid tagavad, et taotlejale on 
juhul, kui artiklis 7 sätestatud 
ajapiirangutest kinni ei peeta, 
kättesaadavad tõhusad ja kiired 
õiguskaitsevahendid.

2. Liikmesriik nimetab 
õiguskaitsemenetluse jaoks asutuse ja 
annab sellele järgmised volitused:

välja jäetud

(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;
(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, 
kui artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei 
ole kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;
(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
esimeses lõigus osutatud asutus võib 
arvesse võtta käesoleva lõike alusel 
võetavate võimalike meetmete eeldatavaid 
tagajärgi kõikidele sellistele huvidele, 
mida need võivad kahjustada, sealhulgas 
üldsuse huvid, ja võib teha otsuse jätta 
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sellised meetmed võtmata, kui nende 
negatiivsed tagajärjed tõenäoliselt 
ületavad neist saadava kasu.
3. Otsus jätta ajutine meede võtmata ei 
piira taotleja õigust esitada mis tahes muu 
taotlus selliste meetmete võtmiseks.
4. Liikmesriigid tagavad, et 
õiguskaitsemenetluse eest vastutavate 
asutuste otsused saab tõhusalt jõustada.
5. Lõikes 2 osutatud asutus ei sõltu 
pädevast asutusest, mis vastutab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kontrollimise eest või määrab kindlaks 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatavad 
ravimid.
6. Lõikes 2 osutatud asutus peab oma 
otsust põhjendama. Kui selline asutus ei 
ole kohtuasutus, tuleb lisaks kehtestada 
menetlused, millega tagatakse võimalus 
esitada taotlus kontrollida sõltumatu 
asutuse väidetavat ebaseaduslikku meedet 
või sellisele asutusele antud volituste 
väidetavat väärkasutust kohtus või muu 
asutuse poolt, mis on kohtuasutus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
267 tähenduses ning sõltumatu nii 
pädevast asutusest kui ka lõikes 2 
osutatud asutusest.
Lõikes 2 osutatud asutuse liikmete 
ametisse nimetamise ja ametist 
vabastamise suhtes kehtivad nende 
ametisse nimetamise eest vastutava isiku, 
nende ametisoleku kestuse ja ametist 
vabastamise osas samad tingimused kui 
kohtunike puhul. Vähemalt kõnealuse 
asutuse juhatajal peab olema sama õigus-
ja kutsealane kvalifikatsioon nagu 
kohtunikul. Kõnealune asutus teeb otsuse, 
järgides menetlust, mille käigus 
kuulatakse ära mõlemad osapooled, ja 
otsus on iga liikmesriigi poolt 
kindlaksmääratud vahendite abil 
õiguslikult siduv.

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mis tahes otsus jätta ravim riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamata või 
muuta hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi. 
Selline otsus sisaldab mis tahes 
hindamisi, eksperdiarvamusi või soovitusi, 
millele otsus tugineb. Taotlejale teatatakse, 
millised on tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

1. Mis tahes otsus jätta ravim riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamata või 
muuta hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi. 
Taotlejale teatatakse, millised on tema 
käsutuses olevad õiguskaitsevahendid, 
sealhulgas kohtumenetluse kasutamise 
õigus, ja tähtajad nende kasutamise 
taotlemiseks.

Or. fr

Selgitus

Nõue, et pädevad asutused peaksid andma eksperdiarvamuse või soovituse iga otsuse 
toetuseks, mis on tootjate ärihuvidega vastuolus, on ebaproportsionaalne. 

Muudatusettepanek 226
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mis tahes otsus jätta ravim riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamata või 
muuta hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi.
Selline otsus sisaldab mis tahes hindamisi, 
eksperdiarvamusi või soovitusi, millele 
otsus tugineb. Taotlejale teatatakse, 

1. Mis tahes otsus jätta ravim riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmamata või 
muuta hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi.
Selline otsus sisaldab hinnangut 
rahuldamata ravivajaduste ja kliinilise 
mõju ning sotsiaalsete kulude ja 
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millised on tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

elanikkonna kõige kaitsetumate rühmade 
kaitse kohta ning mis tahes hindamisi, 
eksperdiarvamusi või soovitusi, millele 
otsus tugineb. Taotlejale teatatakse, 
millised on tema käsutuses olevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 227
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mis tahes otsus jätta ravimikategooria 
riikliku tervisekindlustussüsteemiga 
hõlmamata või muuta asjaomase 
kategooria hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi ning 
avaldatakse asjakohases väljaandes.

2. Mis tahes otsus jätta ravimikategooria 
riikliku tervisekindlustussüsteemiga 
hõlmamata või muuta asjaomase 
kategooria hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi.

Or. fr

Selgitus

Nõue, et asutused peaksid üksikasjalikult põhjendama iga sellist otsust, mis puudutab ravimi 
riiklikust tervisekindlustussüsteemist väljajätmist ja on vastuolus tootjate ärihuvidega, on 
ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 228
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mis tahes otsus jätta ravimikategooria 2. Mis tahes otsus jätta ravimikategooria 
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riikliku tervisekindlustussüsteemiga 
hõlmamata või muuta asjaomase 
kategooria hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi ning 
avaldatakse asjakohases väljaandes.

riikliku tervisekindlustussüsteemiga 
hõlmamata või muuta asjaomase 
kategooria hõlmatuse ulatust või tingimusi 
sisaldab objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele tuginevaid põhjendusi ning 
avaldatakse asjakohases väljaandes. Need 
kriteeriumid hõlmavad hinnangut 
rahuldamata ravivajaduste, kliinilise 
mõju ning sotsiaalsete kulude ja 
elanikkonna kõige kaitsetumate rühmade 
kaitse kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 229
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Ravimite klassifitseerimine nende 
hõlmamiseks 
tervisekindlustussüsteemidega
1. Lõikeid 2–4 kohaldatakse, kui ravimeid 
rühmitatakse või klassifitseeritakse 
ravitoime või muude kriteeriumide alusel 
riiklike tervisekindlustussüsteemidega 
hõlmamise eesmärgil.
2. Liikmesriigid avaldavad asjakohases 
väljaandes ja edastavad komisjonile 
objektiivsed ja kontrollitavad 
kriteeriumid, mille alusel ravimid 
klassifitseeritakse nende hõlmamiseks 
tervisekindlustussüsteemidega.
3. Ravimite kohta, mida rühmitatakse või 
klassifitseeritakse, avaldavad liikmesriigid 
asjakohases väljaandes metoodika, mida 
kasutatakse tervisekindlustussüsteemi 
hõlmamise ulatuse ja tingimuste 
kindlaksmääramiseks, ning edastavad 
need komisjonile.
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4. Müügiloa omaniku nõudmisel 
täpsustavad pädevad asutused objektiivsed 
andmed, mille alusel nad on määranud 
ravimi hõlmamise üksikasjad, kohaldades 
kriteeriume ja metoodikat, millele on 
viidatud lõigetes 2 ja 3. Sellisel juhul 
teatavad pädevad asutused müügiloa 
omanikule, millised on tema käsutuses 
olevad õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 230
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Meetmed, millega piiratakse või 
edendatakse teatavate ravimite 
väljakirjutamist
1. Lõikeid 2–4 kohaldatakse siis, kui 
liikmesriik võtab meetmeid, mille eesmärk 
on piirata või edendada teatavate ravimite 
väljakirjutamist.
2. Lõikes 1 osutatud meetmed toetuvad 
objektiivsetele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele.
3. Lõikes 1 osutatud meetmed, sealhulgas 
nende aluseks olevad võimalikud 
hindamised, eksperdiarvamused või 
soovitused avaldatakse asjakohases 
väljaandes.
4. Kui seda nõuab müügiloa omaniku, 
kelle huve ja õiguslikku seisundit lõikes 1 
osutatud meetmed mõjutavad, esitavad 
pädevad asutused objektiivsed andmed ja 
kriteeriumid, mille alusel need meetmed 
on ravimi suhtes võetud. Sellisel juhul 
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teatavad pädevad asutused müügiloa 
omanikule, millised on tema käsutuses 
olevad õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 231
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikeid 2–4 kohaldatakse siis, kui 
liikmesriik võtab meetmeid, mille eesmärk 
on piirata või edendada teatavate ravimite 
väljakirjutamist.

1. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse siis, kui 
liikmesriik võtab meetmeid, mille eesmärk 
on piirata või edendada teatavate ravimite 
väljakirjutamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud meetmed, sealhulgas 
nende aluseks olevad võimalikud 
hindamised, eksperdiarvamused või 
soovitused avaldatakse asjakohases 
väljaandes.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Nõue, et pädevad asutused peaksid andma eksperdiarvamuse või soovituse iga otsuse 
toetuseks, mis on tootjate ärihuvidega vastuolus, on ebaproportsionaalne. 
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Muudatusettepanek 233
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud meetmed, sealhulgas 
nende aluseks olevad võimalikud
hindamised, eksperdiarvamused või 
soovitused avaldatakse asjakohases 
väljaandes.

3. Lõikes 1 osutatud meetmed, sealhulgas 
nende aluseks olevad võimalikud 
hindamised, eksperdiarvamused või 
soovitused avaldatakse asjakohases 
väljaandes ja tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. sl

Muudatusettepanek 234
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui seda nõuab müügiloa omaniku, 
kelle huve ja õiguslikku seisundit lõikes 1 
osutatud meetmed mõjutavad, esitavad 
pädevad asutused objektiivsed andmed ja 
kriteeriumid, mille alusel need meetmed 
on ravimi suhtes võetud. Sellisel juhul 
teatavad pädevad asutused müügiloa 
omanikule, millised on tema käsutuses 
olevad õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Oma otsuses kohtuasjas C-62/09 lubas Euroopa Kohus meetmeid teatavate ravimite 
väljakirjutamise jälgimiseks või ergutamiseks. Lisaks ei ole nendel meetmetel mingit seost 
otsustega, kas ravim riiklikku tervisekindlustussüsteemi lisatakse või mitte. Selline ettepanek 
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võimaldaks kõigi konkureerivate ravimite tootjatel esitada kaebusi, mis muudaks haldus- ja 
õigusliku olukorra kohutavaks. 

Muudatusettepanek 235
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui seda nõuab müügiloa omaniku, kelle 
huve ja õiguslikku seisundit lõikes 1 
osutatud meetmed mõjutavad, esitavad 
pädevad asutused objektiivsed andmed ja 
kriteeriumid, mille alusel need meetmed on 
ravimi suhtes võetud. Sellisel juhul 
teatavad pädevad asutused müügiloa 
omanikule, millised on tema käsutuses 
olevad õiguskaitsevahendid, sealhulgas 
kohtumenetluse kasutamise õigus, ja 
tähtajad nende kasutamise taotlemiseks.

4. Kui seda nõuab müügiloa omanik, kelle 
huve ja õiguslikku seisundit lõikes 1 
osutatud meetmed mõjutavad, esitavad 
pädevad asutused objektiivsed andmed ja 
kriteeriumid, mille alusel need meetmed on 
ravimi suhtes võetud.

Or. fr

Selgitus

Kuigi on normaalne, et müügiloa omanikke tuleks teavitada põhjustest, miks on võetud 
meetmeid teatavate ravimite väljakirjutamise jälgimiseks või ergutamiseks, on need meetmed 
riiklikul tasandil tehtud otsuste tagajärg, mis tavaliselt langetatakse tervishoiukulude 
kokkuhoidmiseks. Niisiis on paradoksaalne kehtestada selliste meetmete eest kahjutasu.

Muudatusettepanek 236
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 3, 4, 5 ja 7 sätestatud tähtaegu 
käsitatakse ajavahemikuna sõltuvalt 
olukorrast kas taotluse või täiendava teabe 
saamise ning vastava otsuse jõustumise
vahel. Kõik eksperdihindamised ja 

Artiklites 3, 4, 5 ja 7 sätestatud tähtaegu 
käsitatakse ajavahemikuna sõltuvalt 
olukorrast kas taotluse või täiendava teabe 
saamise ning vastava otsuse langetamise
vahel. Kõik eksperdihindamised ja 
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haldustoimingud, mis on vajalikud otsuse 
tegemiseks ja selle jõustamiseks, toimuvad 
ettenähtud tähtaja jooksul.

haldustoimingud, mis on vajalikud otsuse 
tegemiseks ja selle jõustamiseks, toimuvad 
ettenähtud tähtaja jooksul.

Or. cs

Muudatusettepanek 237
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Geneeriliste ravimite puhul ei hõlma 
tähtaeg siiski teatavat taotluse esitamiseks 
ettenähtud aega ja teatavat otsuse 
jõustumiseks vajalikku aega, tingimusel et 
kumbki neist ajavahemikest ei ületa üht 
kalendrikuud ja et need ajavahemikud on 
otseselt reguleeritud riigi õigusaktide või 
haldussuunistega.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui otsuse tegemisel on vajalikud 
läbirääkimised taotleva laboratooriumi ja 
pädeva asutuse vahel, peatatakse artiklites 
3, 4, 5 ja 7 osutatud tähtajad seniks, kuni 
pädev asutus on saanud oma 
ettepanekutele taotleva laboratooriumi 
vastuse. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 239
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Täiendavad tõendid kvaliteedi, ohutuse, 
tõhususe või bioekvivalentsuse kohta
Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle 
ravimi kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad tõendid kvaliteedi, ohutuse, 
tõhususe või bioekvivalentsuse kohta

Täiendavad tõendid kvaliteedi, ohutuse, 
tõhususe, bioekvivalentsuse või 
biosarnasuse kohta

Or. fr

Selgitus

Konkreetsete sätete lisamine geneeriliste ravimite kohta on käesoleva uuesti sõnastamise 
peamine lisandväärtus. Kui aga soovitakse hõlmata igat tüüpi geneerilised ravimid, siis tuleks
osutada ka biosarnasuse ja bioekvivalentsuse mõistetele.

Muudatusettepanek 241
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad tõendid kvaliteedi, ohutuse, 
tõhususe või bioekvivalentsuse kohta

Tõendid kvaliteedi, ohutuse, tõhususe või 
bioekvivalentsuse kohta

Or. fr

Muudatusettepanek 242
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle 
ravimi kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb (selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust). 
Liikmesriikidele tagatakse täielik 
juurdepääs andmetele, mida kasutab 
müügiluba andev asutus nende aspektide 
hindamisel, et hinnata ravimi suhtelist 
ohutust, tõhusust ja mõjusust 
tervisekindlustussüsteemi seisukohast. 
Pädevatel asutustel peaks ka olema õigus 
nõuda oma hinnangu tegemiseks 
lisateavet.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
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hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle 
ravimi kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti olemuslikke aspekte, millel 
asjaomase ravimi müügiluba põhineb
(kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust). Liikmesriikidel on 
siiski juurdepääs andmetele, mida kasutas 
müügiluba andnud asutus, et nad saaksid 
hinnata ravimi suhtelist ohutust ja 
tõhusust tervisekindlustussüsteemi 
seisukohast. 

Or. fr

Selgitus

On oluline, et asutused saaksid anda ravimite suhtelisele raviväärtusele uuesti hinnangu, sest 
seda suhtelist väärtust võib oluliselt mõjutada uute konkureerivate toodete turuletulek või uue 
raviomaduse avastamine. Pealegi ei kuulu niisugune uuesti hindamine müügiluba andva 
asutuse pädevusse. Bioekvivalentsust ei ole vaja uuesti hinnata.

Muudatusettepanek 244
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle ravimi 
kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle ravimi 
kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust. Liikmesriikidele 
tagatakse siiski täielik juurdepääs 
andmetele, mida kasutas müügiluba 
andev asutus nende aspektide 
hindamiseks. Pädevatel asutustel peaks ka 
olema õigus nõuda hinnangu andmiseks 
lisateavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi
müügiluba põhineb, sealhulgas selle ravimi 
kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti müügiluba, sealhulgas selle ravimi 
kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust ega harvikravimi 
määramise kriteeriume.

Or. fr

Selgitus

Nende ravimite meditsiinilise lisandväärtuse kahtluse alla seadmine riigi tasandil oleks 
vastuvõetamatu, sest see lisandväärtus on sine qua non nendele loa saamiseks ELi tasandil. 
Seda tüüpi selgitus ei ole mitte mingil kombel vastuolus riigi ametiasutuste otsusega, kas 
harvikravimi maksumus hüvitada või mitte, vaid hoopis julgustaks riigi ametiasutusi 
kasutama rohkem Euroopa tasandil saadud kogemusi.

Muudatusettepanek 246
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei hinda hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames 
uuesti aspekte, millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb, sealhulgas selle 
ravimi kvaliteeti, ohutust, tõhusust või 
bioekvivalentsust.

Liikmesriigid ei peaks hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate menetluste raames
püüdma uuesti hinnata olemuslikke
aspekte (kvaliteet, ohutus, tõhusus või 
bioekvivalentsus), millel asjaomase ravimi 
müügiluba põhineb.

Liikmesriikidele tuleb siiski tagada täielik 
juurdepääs andmetele, mida kasutas 
müügiloa andmise eest vastutav asutus, et 
nad saaksid hinnata ravimi suhtelist 
ohutust, mõjusust ja tõhusust 
kohustuslikku tervisekindlustussüsteemi 
lisamise seisukohast. Samuti peaks 
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pädevatel asutustel olema ravimite 
hindamise eesmärgil võimalik lisada või 
luua täiendavaid asjakohaseid andmeid.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva artikli valesti tõlgendamise tõttu võib juhtuda, et liikmesriigid ei saa kasutada 
andmeid või nõuda lisaandmeid, mida nad vajavad ravimite suhtelise riski ja kasu vahekorra 
ning suhtelise mõjususe hindamiseks, võrreldes neid raviviisidega, mida nende 
ravikindlustussüsteem juba hõlmab. 

Muudatusettepanek 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlusi, otsustusprotsessi ja otsuseid 
ravimihindade reguleerimiseks vastavalt 
artiklile 3 või nende hõlmamise
kindlaksmääramist riiklike 
tervisekindlustussüsteemidega vastavalt 
artiklitele 7 ja 9 käsitlevad liikmesriigid 
haldustoimingutena, mis ei sõltu 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest.

1. Otsustusprotsessi ja otsuseid 
ravimihindade reguleerimiseks vastavalt 
artiklile 3 või nende hõlmamise
kindlaksmääramiseks riiklike 
tervisekindlustussüsteemidega vastavalt 
artiklitele 7 ja 9 käsitlevad liikmesriigid 
haldustoimingutena, mis ei sõltu 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest.

Or. it

Muudatusettepanek 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlusi, otsustusprotsessi ja otsuseid 
ravimihindade reguleerimiseks vastavalt 
artiklile 3 või nende hõlmamise
kindlaksmääramist riiklike 

1. Otsustusprotsessi ja otsuseid 
ravimihindade reguleerimiseks vastavalt 
artiklile 3 või nende hõlmamise
kindlaksmääramiseks riiklike 
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tervisekindlustussüsteemidega vastavalt 
artiklitele 7 ja 9 käsitlevad liikmesriigid 
haldustoimingutena, mis ei sõltu 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest.

tervisekindlustussüsteemidega vastavalt 
artiklitele 7 ja 9 käsitlevad liikmesriigid 
haldustoimingutena, mis ei sõltu 
intellektuaalomandi õiguste jõustamisest.

Or. it

Muudatusettepanek 249
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ei 
ole mõjuv põhjus keelduda otsuse 
tegemisest, või tühistada või peatada 
otsuseid, mis on seotud ravimi hinnaga või 
ravimi hõlmamisega 
tervisekindlustussüsteemidega.

2. Intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ei 
ole mõjuv põhjus keelduda otsuse 
tegemisest, või tühistada või peatada 
otsuseid, mis on seotud ravimi hinnaga või 
ravimi hõlmamisega 
tervisekindlustussüsteemidega. 
Liikmesriikidelt ei või siiski mitte mingil 
juhul ära võtta õigust intellektuaalomandi 
õigusi kontrollida.

Or. sl

Muudatusettepanek 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ilma, et see 
piiraks intellektuaalomandi kaitset 
käsitlevate liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide kohaldamist.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ilma, et see 
piiraks intellektuaalomandi kaitset 
käsitlevate liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide kohaldamist. Tagamaks, et 
käesoleva artikli sätteid kohaldatakse 
nõuetekohaselt, ei tohi need sätted 
takistada seda, et pädevale asutusele 
esitatud taotlust või pädeva asutuse tehtud 
otsust teatava ravimi hinna või selle 
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ravimi lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi loetakse 
objektiivseks ja põhjendatud teguriks, 
mida pädev õigusasutus võib arvestada, 
kui ta otsustab, kas intellektuaalomandi 
õigusi on rikutud või rikutakse. 

Or. it

Muudatusettepanek 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagamaks, et käesoleva artikli sätteid 
kohaldatakse nõuetekohaselt, ei tohi need 
sätted takistada seda, et pädevale 
asutusele esitatud taotlust või pädeva 
asutuse tehtud otsust teatava ravimi hinna 
või selle ravimi lisamise kohta riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi loetakse 
objektiivseks ja põhjendatud teguriks, 
mida pädev õigusasutus võib arvestada, 
kui ta otsustab, kas intellektuaalomandi 
õigusi on rikutud või rikutakse.

Or. it

Muudatusettepanek 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikeid 1 ja 2 võidakse mitte 
kohaldada liikmesriikides, kus 
geneerilisele ravimile müügiloa või 
hüvitusloa andmine põhjustab asjaomase 
originaalravimi hinna ja/või 
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hüvitustingimuste muutumise.

Or. it

Muudatusettepanek 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikeid 1 ja 2 võidakse mitte 
kohaldada liikmesriikides, kus 
geneerilisele ravimile müügiloa või 
hüvitusloa andmine põhjustab asjaomase 
originaalravimi hinna ja/või 
hüvitustingimuste muutumise. 

Or. it

Muudatusettepanek 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
erimeetmeid ja õigusmenetlusi 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks 
juhtudel, mille puhul geneerilisele 
ravimile müügiloa või hüvitusloa 
andmine põhjustab asjaomase 
originaalravimi hinna ja/või 
hüvitustingimuste muutumise.

Or. it

Muudatusettepanek 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid võivad võtta vastu 
erimeetmeid ja õigusmenetlusi 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks 
juhtudel, mille puhul geneerilisele 
ravimile müügiloa või hüvitusloa 
andmine põhjustab asjaomase 
originaalravimi hinna ja/või 
hüvitustingimuste muutumise.

Or. it

Muudatusettepanek 256
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Konsulteerimine huvitatud isikutega
Kui liikmesriik kavatseb võtta või muuta 
meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis annab ta 
huvitatud isikutele võimaluse esitada 
kavandatud meetme kohta mõistliku aja 
jooksul arvamuse. Pädevad asutused 
avaldavad konsulteerimiseeskirjad. 
Konsulteerimise tulemused tehakse 
üldsusele kättesaadavaks, kui ärisaladusi 
käsitlevate liidu või siseriiklike 
õigusaktide kohaselt ei ole tegu 
konfidentsiaalse teabega.

Or. cs

Muudatusettepanek 257
Alda Sousa
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik kavatseb võtta või muuta 
meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis annab ta 
huvitatud isikutele võimaluse esitada 
kavandatud meetme kohta mõistliku aja 
jooksul arvamuse. Pädevad asutused 
avaldavad konsulteerimiseeskirjad.
Konsulteerimise tulemused tehakse 
üldsusele kättesaadavaks, kui ärisaladusi 
käsitlevate liidu või siseriiklike õigusaktide 
kohaselt ei ole tegu konfidentsiaalse 
teabega.

Kui liikmesriik kavatseb võtta või muuta 
meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis annab ta 
huvitatud isikutele, sh patsiendi- ja 
tarbijaorganisatsioonidele võimaluse 
esitada kavandatud meetme kohta 
mõistliku aja jooksul arvamuse. Pädevad 
asutused avaldavad 
konsulteerimiseeskirjad. Konsulteerimise 
tulemused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks, kui ärisaladusi käsitlevate 
liidu või siseriiklike õigusaktide kohaselt ei 
ole tegu konfidentsiaalse teabega.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik kavatseb võtta või muuta
meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis annab ta 
huvitatud isikutele võimaluse esitada 
kavandatud meetme kohta mõistliku aja 
jooksul arvamuse. Pädevad asutused 
avaldavad konsulteerimiseeskirjad.
Konsulteerimise tulemused tehakse 
üldsusele kättesaadavaks, kui ärisaladusi 
käsitlevate liidu või siseriiklike õigusaktide 
kohaselt ei ole tegu konfidentsiaalse 
teabega.

Kui liikmesriik kavatseb oluliselt ümber 
sõnastada meetmeid, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, siis 
annab ta huvitatud isikutele võimaluse 
esitada kavandatud meetme kohta 
mõistliku aja jooksul arvamuse. Pädevad 
asutused avaldavad 
konsulteerimiseeskirjad. Konsulteerimise 
tulemused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks, kui ärisaladusi käsitlevate 
liidu või siseriiklike õigusaktide kohaselt ei 
ole tegu konfidentsiaalse teabega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Hindade läbipaistvus

1. Vähemalt kord aastas edastavad 
pädevad asutused komisjonile ja 
avaldavad asjakohases trükises nende 
ravimite täieliku loetelu, mis sisalduvad 
nende tervisekindlustussüsteemis, mille 
hind on asjaomase ajavahemiku jooksul 
olnud fikseeritud, koos hindadega, mida 
selliste toodete eest võib nõuda.
2. Komisjon ja liikmesriigid uurivad, 
kuidas jätkata koostööd EURIPIDi 
hinnateabe andmebaasi (mis annab 
hindade läbipaistvuse mõttes üle kogu ELi 
ulatuvat lisandväärtust) toimimise vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Riiklike meetmete kavanditest teatamine
1. Kui liikmesriik kavatseb võtta või 
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.
2. Vajaduse korral edastavad liikmesriigid 



PE498.042v02-00 84/96 AM\917073ET.doc

ET

samaaegselt oluliselt ja otseselt asjaga 
seotud põhiliste õigusnormide tekstid, kui 
see on vajalik kavandatud meetme mõju 
hindamiseks.
3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 
reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.
4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.
Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.
5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

Or. cs

Muudatusettepanek 261
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Riiklike meetmete kavanditest teatamine
(1) Kui liikmesriik kavatseb võtta või 
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
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meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.
(2) Vajaduse korral edastavad 
liikmesriigid samaaegselt oluliselt ja 
otseselt asjaga seotud põhiliste 
õigusnormide tekstid, kui see on vajalik 
kavandatud meetme mõju hindamiseks.
(3) Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 
reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.
(4) Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.
Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.
(5) Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

Or. hu

Selgitus

Muret tekitab asjaolu, et ettepanekus nähakse ette eelnev teatamiskohustus, millele järgneb 
enne komisjonile määratud tähtaega kolmekuuline ooteperiood. See säte muudaks 
liikmesriikide jaoks võimatuks reageerida paindlikult makromajanduslikele asjaoludele, mille 
tõttu tuleks muuta toetuseeskirju.

Muudatusettepanek 262
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Riiklike meetmete kavanditest teatamine
1. Kui liikmesriik kavatseb võtta või
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.
2. Vajaduse korral edastavad liikmesriigid 
samaaegselt oluliselt ja otseselt asjaga 
seotud põhiliste õigusnormide tekstid, kui 
see on vajalik kavandatud meetme mõju 
hindamiseks.
3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 
reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.
4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.
Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.
5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Nessa Childers
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Riiklike meetmete kavanditest teatamine
1. Kui liikmesriik kavatseb võtta või 
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.
2. Vajaduse korral edastavad liikmesriigid 
samaaegselt oluliselt ja otseselt asjaga 
seotud põhiliste õigusnormide tekstid, kui 
see on vajalik kavandatud meetme mõju 
hindamiseks.
3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 
reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.
4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.
Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.
5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 264
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Riiklike meetmete kavanditest teatamine
1. Kui liikmesriik kavatseb võtta või 
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.
2. Vajaduse korral edastavad liikmesriigid 
samaaegselt oluliselt ja otseselt asjaga 
seotud põhiliste õigusnormide tekstid, kui 
see on vajalik kavandatud meetme mõju 
hindamiseks.
3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 
reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.
4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.
Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.
5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva artikli sätted lähevad kaugemale sellest, mis on vajalik ettepaneku eesmärkide 
saavutamiseks, ega ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 265
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Riiklike meetmete kavanditest teatamine
1. Kui liikmesriik kavatseb võtta või 
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.
2. Vajaduse korral edastavad liikmesriigid 
samaaegselt oluliselt ja otseselt asjaga 
seotud põhiliste õigusnormide tekstid, kui 
see on vajalik kavandatud meetme mõju 
hindamiseks.
3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 
reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.
4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.
Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.
5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 



PE498.042v02-00 90/96 AM\917073ET.doc

ET

viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

Or. fr

Selgitus

See bürokraatlik menetlus ei võimalda liikmesriikidel reageerida kiiresti muutustele, mis 
ohustavad nende tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust. Pealegi on see ettepanek vastuolus
liikmesriikide õigusega korraldada oma tervishoiusüsteemi ise ning subsidiaarsuse 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 266
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik kavatseb võtta või 
muuta meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis teatab ta 
komisjonile viivitamata kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.

1. Kui liikmesriik võtab või muudab
meetmeid, mis kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, siis esitab ta 
komisjonile lõppteksti kavandatud 
meetmest koos meetme aluseks olevate 
põhjendustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud kavandatud meetme uuesti, kui 
nad teevad sellesse muudatusi, mis 
oluliselt muudavad kavandatud meetme 

välja jäetud
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reguleerimisala või eset, või lühendavad 
algselt planeeritud rakendamise ajakava.

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.

välja jäetud

Asjaomane liikmesriik võtab komisjoni 
tähelepanekuid võimalikult palju arvesse, 
eriti kui neis osutatakse, et kavandatud 
meede ei pruugi olla kooskõlas liidu 
õigusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 269
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kolme kuu 
jooksul.

Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, kahe kuu 
jooksul.

Or. sl

Muudatusettepanek 270
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile. Kui komisjon on 
esitanud tähelepanekud vastavalt 
lõikele 4, siis esitatakse koos teatisega 
aruanne meetmete kohta, mis võeti 
vastusena komisjoni tähelepanekutele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. jaanuariks […] [sisestada aasta, mis 
järgneb artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevale], ja edaspidi iga aasta 
31. jaanuariks ja 1. juuliks esitavad 
liikmesriigid komisjonile ja avaldavad 
asjakohases väljaandes üksikasjaliku 
aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

1. 31. jaanuariks […] [sisestada aasta, mis 
järgneb artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevale], ja edaspidi iga aasta 
31. jaanuariks esitavad liikmesriigid 
komisjonile ja avaldavad asjakohases 
väljaandes üksikasjaliku aruande, mis 
sisaldab järgmist teavet:

Or. cs

Muudatusettepanek 272
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. jaanuariks […] [sisestada aasta, mis 
järgneb artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus 

1. 31. jaanuariks […] [sisestada aasta, mis 
järgneb artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus 
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osutatud kuupäevale], ja edaspidi iga aasta 
31. jaanuariks ja 1. juuliks esitavad 
liikmesriigid komisjonile ja avaldavad 
asjakohases väljaandes üksikasjaliku 
aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

osutatud kuupäevale], ja edaspidi iga aasta 
31. jaanuariks esitavad liikmesriigid 
komisjonile ja avaldavad asjakohases 
väljaandes üksikasjaliku aruande, mis 
sisaldab järgmist teavet:

Or. fr

Muudatusettepanek 273
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. jaanuariks […] [sisestada aasta, mis 
järgneb artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevale], ja edaspidi iga aasta 
31. jaanuariks ja 1. juuliks esitavad 
liikmesriigid komisjonile ja avaldavad 
asjakohases väljaandes üksikasjaliku 
aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

1. 31. jaanuariks […] [sisestada aasta, mis 
järgneb artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäevale], ja edaspidi iga aasta 
31. jaanuariks esitavad liikmesriigid 
komisjonile ja avaldavad asjakohases 
väljaandes üksikasjaliku aruande, mis 
sisaldab järgmist teavet:

Or. fr

Selgitus

Need aruanded tuleks avaldada kord aastas, et tagada, et liikmesriikidele ei pandaks 
ülemäära suurt halduskoormust ja et aruanded põhineksid suuremal hulgal andmetel ja 
pakuksid seega parema ülevaate. 

Muudatusettepanek 274
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon avaldab iga kuue kuu tagant
aruande teabe kohta, mille liikmesriigid on 
esitanud lõike 1 alusel.

2. Komisjon avaldab kord aastas aruande 
teabe kohta, mille liikmesriigid on esitanud 
lõike 1 alusel.
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Or. cs

Muudatusettepanek 275
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt [12. kuu
viimasel päeval pärast direktiivi avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt [24. kuu
viimasel päeval pärast direktiivi avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Or. cs

Muudatusettepanek 276
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Aruanne käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta
1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta [sisestada kuupäev – kahe aasta 
jooksul pärast artikli 18 lõike 1 teises 
lõigus osutatud kuupäeva] ja seejärel iga 
kolme aasta tagant.
2. Kuupäevaks [sisestada kuupäev –
kolme aasta jooksul pärast artikli 18 lõike 
1 teises lõigus osutatud kuupäeva] esitab 
komisjon aruande direktiivi rakendamise 
kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandele lisatakse mis tahes 
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asjakohased ettepanekud.

Or. cs

Muudatusettepanek 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuupäevaks [sisestada kuupäev – kolme 
aasta jooksul pärast artikli 18 lõike 1 teises 
lõigus osutatud kuupäeva] esitab komisjon 
aruande direktiivi rakendamise kohta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Aruandele lisatakse mis tahes asjakohased
ettepanekud.

2. Kuupäevaks [sisestada kuupäev – kolme 
aasta jooksul pärast artikli 18 lõike 1 teises 
lõigus osutatud kuupäeva] esitab komisjon 
aruande direktiivi rakendamise kohta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Aruandele lisatakse vajaduse korral
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Järelevalve ja aruandlus
1. Komisjon esitab kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles hinnatakse käesoleva direktiivi 
rakendamist.
2. Komisjonile antakse piisavad ressursid 
käesoleva direktiivi rakendamise 
järelevalveks.
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