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Tarkistus 134
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 135
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Uudet määräajat ovat epärealistisia ja aivan liian kireitä siihen verrattuna, mikä on tarpeen 
komission haluaman päämäärän saavuttamiseksi, toisin sanoen "normaalin" myyntiluvan 
haltijoiden uusien hoitomuotojen ottamiseksi nopeasti käyttöön.

Tarkistus 136
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 137
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
60 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
90 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Or. sl

Tarkistus 138
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
60 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
90 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Or. en

Tarkistus 139
Corinne Lepage
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
60 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
90 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Or. en

Tarkistus 140
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
60 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
90 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Or. fr

Tarkistus 141
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
60 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
90 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Or. fr
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Perustelu

Uudet määräajat ovat epärealistisia ja aivan liian kireitä siihen verrattuna, mikä on tarpeen 
komission haluaman päämäärän saavuttamiseksi, toisin sanoen "normaalin" myyntiluvan 
haltijoiden uusien hoitomuotojen ottamiseksi nopeasti käyttöön.

Tarkistus 142
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
60 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan tässä kohdassa säädettyä 
määräaikaa pidentää kerran vielä 
90 päivällä. Hakijalle on annettava tieto 
tällaisesta pidennyksestä ennen tässä 
kohdassa säädetyn määräajan päättymistä.

Or. fr

Tarkistus 143
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on vahvistettava, mitä 
tieto- ja asiakirjaryhmiä hakijan on 
toimitettava.

Or. en

Tarkistus 144
Nessa Childers
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, mitä tietoja ja mitkä 
asiakirjat hakijan on toimitettava.

Or. en
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Tarkistus 145
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, minkä tyyppisiä tietoja 
ja mitkä asiakirjat hakijan on toimitettava.

Or. fr

Tarkistus 146
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, 
joita ei nimenomaisesti edellytetä 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan.

Or. en

Tarkistus 147
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Or. sl

Tarkistus 148
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
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ohjeissa. ohjeissa.

Or. en

Tarkistus 149
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista, ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän määräajan kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Or. fr

Tarkistus 150
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
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viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista, ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Or. fr

Tarkistus 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, 
joita ei nimenomaisesti edellytetä 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Hakijan on toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tiedot, mukaan 
lukien asiaan vaikuttavia, lääkkeen 
edellisen hinnan vahvistamisen jälkeisiä 
tapahtumia koskevat yksityiskohdat, jotka 
hänen mielestään muodostavat perusteen 
pyydetylle hinnan korotukselle. Jos 
hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan.

Or. en

Tarkistus 152
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta



AM\917073FI.doc 11/96 PE498.042v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Jos päätöstä ei tehdä 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetun asianmukaisen määräajan 
kuluessa, hakijalla on oikeus soveltaa 
pyytämäänsä hinnankorotusta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä säännös menee paljon pidemmälle kuin haluttu päämäärä uusien hoitojen ottamisesta 
nopeasti käyttöön, eikä se ole oikeasuhteinen eikä toissijaisuusperiaatteen mukainen. Lisäksi 
tällaisella toimenpiteellä voitaisiin vaarantaa yleisten sairausvakuutusjärjestelmien jo nyt 
heikko budjettitasapaino.

Tarkistus 153
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät
olla hyväksymättä esitettyä 
hinnankorotusta kokonaisuudessaan tai 
osittain, on päätöksessä oltava 
puolueettomien ja todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut, 
ja hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

6. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
olla hyväksymättä esitettyä 
hinnankorotusta kokonaisuudessaan tai 
osittain, hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. fr

Perustelu

Vaatimus siitä, että viranomaisten on valmistajien kaupallisten etujen vastaisten päätösten 
tueksi toimitettava yksityiskohtaiset perustelut, on suhteeton.

Tarkistus 154
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset määräävät kaikille lääkkeille 
tai tietyille lääkeryhmille hintasulun tai 
hinnan alentamisen, kyseisen jäsenvaltion 
on julkaistava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset päätöksen 
perustelut, mukaan lukien soveltuvissa 
tapauksissa perustelut hintasulkua tai 
hinnan alentamista koskeville 
lääkeryhmille.

1. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset määräävät kaikille lääkkeille 
tai tietyille lääkeryhmille hintasulun tai 
hinnan alentamisen, kyseisen jäsenvaltion 
on julkaistava päätöksen perustelut, 
mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa 
perustelut hintasulkua tai hinnan 
alentamista koskeville lääkeryhmille.

Or. fr

Perustelu

Vaatimus siitä, että viranomaisten on valmistajien kaupallisten etujen vastaisten päätösten 
tueksi toimitettava yksityiskohtaiset perustelut, on suhteeton.

Tarkistus 155
Peter Liese
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset määräävät kaikille lääkkeille 
tai tietyille lääkeryhmille hintasulun tai 
hinnan alentamisen, kyseisen jäsenvaltion 
on julkaistava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset päätöksen 
perustelut, mukaan lukien soveltuvissa 
tapauksissa perustelut hintasulkua tai 
hinnan alentamista koskeville 
lääkeryhmille.

1. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset määräävät kaikille lääkkeille 
tai tietyille lääkeryhmille hintasulun tai 
hinnan alentamisen, kyseisen jäsenvaltion 
on julkaistava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset päätöksen 
perustelut, mukaan lukien soveltuvissa 
tapauksissa perustelut hintasulkua tai 
hinnan alentamista koskeville 
lääkeryhmille. Jäsenvaltioiden on 
vuosittain suoritettava asiaa koskeva 
tarkastus. 

Or. en

Tarkistus 156
Milan Cabrnoch
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää poikkeusta 
koskevan hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää poikkeusta 
koskevan hakemuksen milloin tahansa.

Or. cs

Tarkistus 157
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää poikkeusta 
koskevan hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on taattava, että
myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus 
esittää poikkeusta koskeva hakemus. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään sanamuotoa ja poistetaan ilmaisu "milloin tahansa", koska se aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 158
Michèle Rivasi
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää poikkeusta 
koskevan hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää poikkeusta 
koskevan hakemuksen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Kyseiset seikat on 
hakemuksessa perusteltava riittävästi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää poikkeusta 
koskevan hakemuksen milloin tahansa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Myyntiluvan haltija voi erityisten 
seikkojen perusteella pyytää, ettei tähän 
sovellettaisi hintasulkua tai hinnan 
alentamista. Nämä seikat on otettava 
etukäteen määritetystä luettelosta, jonka 
asianomainen jäsenvaltio laatii ja 
julkaisee asianmukaisessa julkaisussa.
Kyseiset seikat on hakemuksessa 
perusteltava riittävästi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myyntiluvan haltija voi 
esittää poikkeusta koskevan hakemuksen. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. en
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Tarkistus 160
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 60 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 90 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Or. sl

Tarkistus 161
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 60 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 90 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Or. en
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Tarkistus 162
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 60 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 90 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Or. en

Tarkistus 163
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 60 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista, ja tehtävä 
lopullinen päätös 90 päivän kuluessa siitä, 
kun täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Or. fr
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Tarkistus 164
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä 
lopullinen päätös 60 päivän kuluessa 
siitä, kun täydentävät tiedot otettiin 
vastaan. Jos poikkeus myönnetään, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
julkaistava ilmoitus sallitusta 
hinnankorotuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun
hakemus vastaanotettiin.

Or. fr

Perustelu

Vaatimus siitä, että viranomaisten on valmistajien kaupallisten etujen vastaisten päätösten 
tueksi toimitettava yksityiskohtaiset perustelut, on suhteeton.

Tarkistus 165
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista ja tehtävä lopullinen 
päätös 60 päivän kuluessa siitä, kun 
täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskeva 
perusteltu päätös tehdään ja toimitetaan 
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun 
hakemus vastaanotettiin. Jos hakemukseen 
liitetyt tiedot ovat riittämättömät, on 
toimivaltaisten viranomaisten viipymättä 
annettava hakijalle tieto vaadittavista 
täydentävistä tiedoista, ja tehtävä 
lopullinen päätös 90 päivän kuluessa siitä, 
kun täydentävät tiedot otettiin vastaan. Jos 
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poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

poikkeus myönnetään, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä julkaistava 
ilmoitus sallitusta hinnankorotuksesta.

Or. fr

Perustelu

Määräaika olisi pidettävä 90 päivässä, jotta ei vaarannettaisi lääkkeiden arvioinnin laatua 
jäsenvaltioissa eikä siis myöskään potilaalle tarjotun palvelun laatua.

Tarkistus 166
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää 
kerran vielä 60 päivällä. Hakijalle on 
annettava tieto tällaisesta pidennyksestä 
ennen 3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Uudet määräajat ovat epärealistisia ja aivan liian kireitä siihen verrattuna, mikä on tarpeen 
komission haluaman päämäärän saavuttamiseksi, toisin sanoen "normaalin" myyntiluvan 
haltijoiden uusien hoitomuotojen ottamiseksi nopeasti käyttöön.

Tarkistus 167
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 60 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 90 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.
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Or. sl

Tarkistus 168
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 60 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 90 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Or. en

Tarkistus 169
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 60 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 90 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Or. en

Tarkistus 170
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 60 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 90 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
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3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Or. fr

Tarkistus 171
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 60 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Jos hakemuksia on poikkeuksellisen 
paljon, voidaan 3 kohdassa säädettyä 
asianmukaista määräaikaa pidentää kerran 
vielä 90 päivällä. Hakijalle on annettava 
tieto tällaisesta pidennyksestä ennen 
3 kohdassa säädetyn määräajan 
päättymistä.

Or. fr

Perustelu

Määräaika olisi pidettävä 90 päivässä, jotta ei vaarannettaisi lääkkeiden arvioinnin laatua 
jäsenvaltioissa eikä siis myöskään potilaalle tarjotun palvelun laatua.

Tarkistus 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lääkkeiden jakelukeskuksilla on tiedot 
vakuutettuun henkilöön sovellettavista 
lääkkeiden myyntihinnoista, jotta voidaan 
estää tilanteet, joissa markkinoilla esillä 
olevien hintojen avoimuuden puute 
mahdollisesti aiheuttaa vääristäviä 
vaikutuksia.

Or. de

Perustelu

Lääkevalmistajien ja sairausvakuutuskassojen välisistä vapaaehtoisista sopimuksista, kuten 
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alennussopimuksista, on tullut yleisempiä ja ne koskevat suurta osaa lääkkeistä. Tämän 
vuoksi lääkäreiden ja apteekkarien on mahdotonta olla selvillä lääkkeiden todellisista 
hinnoista, eikä potilaalle aina määrätä halvinta lääkettä.

Tarkistus 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
potilas tai vakuutettu henkilö todella myös 
hyötyy sovituista korvaushinnoista. 
Lääkkeiden jakelukeskuksissa on 
vältettävä kaikkea mahdollista 
avoimuuden puutetta, joka johtaa 
hintojen vääristymiseen sen vuoksi, että 
ne eivät ole avoimesti esillä.

Or. de

Tarkistus 174
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Voitonvalvonta

Jos jäsenvaltio soveltaa lääkkeiden 
markkinoille saattamisesta vastaaviin 
henkilöihin suoraa tai välillistä 
kannattavuuden valvontajärjestelmää, on 
asianomaisen jäsenvaltion julkaistava 
asiaan soveltuvassa julkaisussa ja 
toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:
a) asianomaisen jäsenvaltion käyttämä 
menetelmä tai käyttämät menetelmät 
kannattavuuden määrittelemiseksi: 
myyntituotto tai pääoman tuotto;
b) lääkkeiden markkinoille saattamisesta 
vastaaville asianomaisessa jäsenvaltiossa 
kyseisellä hetkellä sallittu 
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tavoitevoittomarginaali;
c) perusteet, joiden mukaan kyseiset 
tavoitevoittomarginaalit vahvistetaan 
kullekin lääkkeen markkinoille 
saattamisesta vastaavalle, sekä perusteet, 
joiden mukaan heidän sallitaan pitää 
tavoitteiden yli asianomaisessa 
jäsenvaltiossa menevät voitot;
d) enimmäisvoittoprosentti, jonka 
lääkkeiden markkinoille saattamisesta 
vastaava saa pitää tavoitteen yli 
asianomaisessa jäsenvaltiossa menevästä 
osasta.
Nämä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 
tiedot on saatettava ajan tasalle kerran 
vuodessa tai silloin, kun merkittäviä 
muutoksia tehdään.
Jos jäsenvaltiossa on voittojen suoran tai 
välillisen valvontajärjestelmän lisäksi 
tietynlaisten voitonvalvontajärjestelmään 
kuulumattomien lääkkeiden hintojen 
valvontajärjestelmä, noudatetaan 
tällaiseen hintavalvontaan soveltuvin osin 
3, 4 ja 5 artiklaa. Kyseisiä artikloja ei 
kuitenkaan sovelleta, jos voittojen suoran 
tai välillisen valvontajärjestelmän 
tavanomainen toiminta johtaa 
poikkeuksellisesti hinnan vahvistamiseen 
yksittäiselle lääkkeelle.

Or. cs

Tarkistus 175
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa 
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita järjestelmiä 
tai korvausryhmiä, myyntiluvan haltijalla 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa 
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita järjestelmiä 
tai korvausryhmiä, myyntiluvan haltijalla 
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on oikeus hakea tuotteensa sisällyttämistä 
valitsemaansa järjestelmään tai 
korvausryhmään. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

on oikeus hakea tuotteensa sisällyttämistä 
valitsemaansa järjestelmään tai 
korvausryhmään.

Or. cs

Tarkistus 176
Françoise Grossetête
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa 
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita järjestelmiä 
tai korvausryhmiä, myyntiluvan haltijalla 
on oikeus hakea tuotteensa sisällyttämistä 
valitsemaansa järjestelmään tai 
korvausryhmään. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija tai hakija saatuaan 
myönteisen lausunnon ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevältä 
komitealta (perustettu asetuksella 
(EY) N:o 726/2004) tai kansalliselta 
toimivaltaiselta viranomaiselta voi milloin 
tahansa esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämisestä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin. Jos yleinen sairausvakuutus sisältää 
useita järjestelmiä tai korvausryhmiä, 
myyntiluvan haltijalla tai hakijalla on 
oikeus hakea tuotteensa sisällyttämistä 
valitsemaansa järjestelmään tai 
korvausryhmään. Toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava hakijalle 
virallinen vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Monet jäsenvaltiot sallivat jo, että hakijat voivat esittää hinnoittelua ja korvauksia koskevan 
hakemuksen heti, kun ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevältä komitealta tai 
jäsenvaltion kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu myönteinen lausunto. 
Vuoropuhelu syntyy siis jo etukäteen ja tukee direktiivin määräaikojen noudattamista, mikä 
tekee uusien valmisteiden saannin potilaille helpommaksi.

Tarkistus 177
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa 
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita 
järjestelmiä tai korvausryhmiä, 
myyntiluvan haltijalla on oikeus hakea 
tuotteensa sisällyttämistä valitsemaansa 
järjestelmään tai korvausryhmään.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa 
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämisestä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. en

Tarkistus 178
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita 
järjestelmiä tai korvausryhmiä, 
myyntiluvan haltijalla on oikeus hakea 
tuotteensa sisällyttämistä valitsemaansa 
järjestelmään tai korvausryhmään.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus
esittää hakemus lääkkeen sisällyttämisestä
yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään sanamuotoa ja poistetaan ilmaisu "milloin tahansa", koska se aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta. Lisäksi mahdollisuus sallia myyntiluvan haltijalle tilaisuus hakea 
sisällyttämistä tiettyyn erityiseen ryhmään tai olla sallimatta sitä kuuluu kansalliseen 
toimivaltaan.
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Tarkistus 179
Nessa Childers
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita 
järjestelmiä tai korvausryhmiä, 
myyntiluvan haltijalla on oikeus hakea 
tuotteensa sisällyttämistä valitsemaansa 
järjestelmään tai korvausryhmään.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää hakemuksen 
lääkkeen sisällyttämisestä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. en

Tarkistus 180
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi milloin tahansa
esittää hakemuksen lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. Jos yleinen 
sairausvakuutus sisältää useita 
järjestelmiä tai korvausryhmiä, 
myyntiluvan haltijalla on oikeus hakea 
tuotteensa sisällyttämistä valitsemaansa 
järjestelmään tai korvausryhmään.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija voi esittää hakemuksen 
lääkkeen sisällyttämisestä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava hakijalle virallinen 
vastaanottotodistus.

Or. fr
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Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen vastaista. Korvausryhmän valintaa koskevan menettelyn olisi 
pysyttävä jäsenvaltioiden toimivallassa.

Tarkistus 181
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava, mitä 
tieto- ja asiakirjaryhmiä hakijan on 
toimitettava.

Or. en

Tarkistus 182
Nessa Childers
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, mitä tietoja ja mitkä 
asiakirjat hakijan on toimitettava.

Or. en

Tarkistus 183
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaisesti, minkä tyyppisiä tietoja 
ja mitkä asiakirjat hakijan on toimitettava.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava edes jonkin verran joustavuutta, jotta ne pysyvät 
kehityskykyisinä ja voivat reagoida odottamattomiin tilanteisiin.
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Tarkistus 184
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 25 päivää,
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. hu

Perustelu

Viranomaisten olisi vaikea noudattaa komission ehdottamaa 15 päivän määräaikaa. Liian 
lyhyt määräaika heikentäisi päätöksenteon laatua.

Tarkistus 185
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
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siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 30 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. sl

Tarkistus 186
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 90 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 187
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 30 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 188
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 15 päivää, sillä edellytyksellä 
että toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.
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sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. fr

Perustelu

Uudet määräajat ovat epärealistisia ja aivan liian kireitä siihen verrattuna, mikä on tarpeen 
komission haluaman päämäärän saavuttamiseksi, toisin sanoen "normaalin" myyntiluvan 
haltijoiden uusien hoitomuotojen ottamiseksi nopeasti käyttöön.

Tarkistus 189
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 25 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Biosimilaarien 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on
60 päivää, sillä edellytyksellä että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 15 päivän määräaika saattaa olla liian lyhyt viranomaisille, joiden päätöksenteon 
laatuun se voisi vaikuttaa haitallisesti. Biologiset lääkkeet ovat menettäneet tai menettämässä 
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yksioikeutensa ja biosimilaarit lääkkeet ovat suhteellisen uusi lääkeryhmä, joten ajan, joka 
kuluu hakemuksen esittämisestä sen hyväksyntään, olisi oltava enintään 60 päivää.

Tarkistus 190
Christofer Fjellner
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 45 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 191
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
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päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

määräaika on 45 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
mahdollisuutta tehdä terveysteknologian 
arvioinnin perusteella päätöksensä 
hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään.

Or. fr

Tarkistus 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 30 päivää, 
sillä edellytyksellä että geneerinen lääke 
on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin 
vertailulääke direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti ja että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 193
Michèle Rivasi
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 60 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. Niiden 
lääkkeiden osalta, joita koskevassa 
päätöksenteossa jäsenvaltiot käyttävät 
terveysteknologian arviointia, määräaika 
on 90 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika on 15 päivää, 
sillä edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätös hakemuksesta, joka koskee lääkkeen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin ja jonka 
myyntiluvan haltija on esittänyt 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti, tehdään ja 
toimitetaan hakijalle 90 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus vastaanotettiin. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 30 päivää, sillä 
edellytyksellä että vertailulääke on 
direktiivissä 2001/83/EY tarkoitetulla 
tavalla olennaisilta osiltaan samanlainen 
ja jo sisällytetty yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.
Jos geneeriset lääkkeet eroavat 
vertailulääkkeestä esimerkiksi pakkausten 
tai terapeuttisten käyttötarkoitusten 
osalta, jäsenvaltiot voivat määrätä näiden 
lääkkeiden uudelleenarvioinnista.

Or. fr

Perustelu

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

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

Tarkistus 194
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hu

Perustelu

Viranomaisten olisi vaikea noudattaa komission ehdottamaa 15 päivän määräaikaa. Liian 
lyhyt määräaika heikentäisi päätöksenteon laatua.

Tarkistus 195
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 

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

arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 15 päivää, sillä edellytyksellä 
että toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Or. cs

Tarkistus 196
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on samaten
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on 30 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa.

Or. sl

Tarkistus 197
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 198
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää.
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 15 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 

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

Or. en

Tarkistus 199
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 200
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 

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

viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 25 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Biosimilaarien lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 60 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Jäsenvaltiot eivät 
saa pyytää mitään täydentäviä tietoja, joita 
ei nimenomaisesti edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
ohjeissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 15 päivän määräaika saattaa olla liian lyhyt viranomaisille, joiden päätöksenteon 
laatuun se voisi vaikuttaa haitallisesti. Biologiset lääkkeet ovat menettäneet tai menettämässä 
yksinoikeutensa ja biosimilaarit lääkkeet ovat suhteellisen uusi lääkeryhmä, joten ajan, joka 
kuluu hakemuksen esittämisestä sen hyväksyntään, olisi oltava enintään 60 päivää.

Tarkistus 201
Christofer Fjellner
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista ja tehtävä lopullinen päätös 
60 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian
arviointia, määräaika on 90 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika on 30 päivää, sillä 
edellytyksellä että geneerinen lääke on 
olennaisilta osiltaan samanlainen kuin 
vertailulääke direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti ja että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 203
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jos hakemukseen liitetyt tiedot ovat 
riittämättömät, on toimivaltaisten 
viranomaisten viipymättä annettava 
hakijalle tieto vaadittavista täydentävistä 
tiedoista, ja tehtävä lopullinen päätös 
90 päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Geneeristen 
lääkkeiden osalta kyseinen määräaika on 
30 päivää, sillä edellytyksellä että 
vertailulääke on 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetussa direktiivissä 
2001/83/EY tarkoitetulla tavalla 
olennaisilta osiltaan samanlainen ja jo
sisällytetty yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään.

Or. fr

Perustelu

Määräaika olisi pidettävä 90 päivässä, jotta ei vaarannettaisi lääkkeiden arvioinnin laatua 
jäsenvaltioissa eikä siis myöskään potilaalle tarjotun palvelun laatua. Itse asiassa komission 
järjestämä julkinen kuuleminen osoitti, että enemmistö asianosaisista, alkuperäisvalmistajat 
mukaan lukien, pitää nykyisiä määräaikoja tyydyttävinä. Nämä määräajat ovat tarpeen 
laadun arvioimiseksi ottaen huomioon, että on olemassa valmisteita, jotka perustuvat yhä 
monitahoisempaan ja innovoivampaan tutkimukseen.

Tarkistus 204
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
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menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti. 

menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 50 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. hu

Perustelu

Viranomaisten olisi vaikea noudattaa komission ehdottamaa 30 päivän määräaikaa. Liian 
lyhyt määräaika heikentäisi päätöksenteon laatua.

Tarkistus 205
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
180 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveydenhuollon menetelmien 
arviointia, määräaika ei myöskään saa olla 
yli 180 päivää. Geneeristen lääkkeiden 
osalta kyseinen määräaika ei saa olla yli 
60 päivää sillä edellytyksellä, että 
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viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. sl

Tarkistus 206
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, 
joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika ei saa olla yli 
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
180 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan
mukaisesti tai niiden soveltaminen 
voidaan keskeyttää edellä olevan kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 207
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
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5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, 
joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika ei saa olla yli 
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
60 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 208
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, 
joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika ei saa olla yli 180 
päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli
90 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 209
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen
määräaika ei saa olla yli 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 50 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Biosimilaarien lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 120 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Kyseisiä 
määräaikoja voidaan jatkaa tämän artiklan 
5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 30 päivän määräaika saattaa olla liian lyhyt viranomaisille, joiden päätöksenteon 
laatuun se voisi vaikuttaa haitallisesti. Biologiset lääkkeet ovat menettäneet tai menettämässä 
yksinoikeutensa ja biosimilaarit lääkkeet ovat suhteellisen uusi lääkeryhmä, joten ajan, joka 
kuluu hakemuksen esittämisestä sen hyväksyntään, olisi oltava enintään 120 päivää.

Tarkistus 210
Christofer Fjellner
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, 
joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika ei saa olla yli 180 
päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
90 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 30 päivää sillä 
edellytyksellä, että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, joita 
koskevassa päätöksenteossa jäsenvaltiot 
käyttävät terveysteknologian arviointia, 
määräaika ei saa olla yli 180 päivää. 
Geneeristen lääkkeiden osalta kyseinen 
määräaika ei saa olla yli 60 päivää, sillä 
edellytyksellä että geneerinen lääke on 
olennaisilta osiltaan samanlainen kuin 
vertailulääke direktiivin 2001/83/EY 
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sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

mukaisesti ja että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 212
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
120 päivää. Niiden lääkkeiden osalta, 
joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveysteknologian 
arviointia, määräaika ei saa olla yli 180 
päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
30 päivää sillä edellytyksellä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
sisällyttäneet vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on sisäisten 
menettelyjensä organisoinnista riippumatta 
varmistettava, että tämän artiklan 
5 kohdassa säädettyyn 
sisällyttämismenettelyyn ja 3 artiklassa 
säädettyyn hinnan hyväksymismenettelyyn 
käytettävä kokonaisaika ei ole yli 
180 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika ei saa olla yli 
30 päivää, sillä edellytyksellä että 
vertailulääke on direktiivissä 2001/83/EY 
tarkoitetulla tavalla olennaisilta osiltaan 
samanlainen ja jo sisällytetty yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Kyseisiä määräaikoja voidaan jatkaa tämän 
artiklan 5 kohdan tai 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

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

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

Tarkistus 213
Nessa Childers
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä 
on oltava mahdolliset arvioinnit ja 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joiden perusteella kyseiset päätökset on 
tehty. Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista ja 8 artiklassa 
säädetystä oikeussuojamenettelystä sekä
tällaisten oikeussuojakeinojen hakemista 
koskevista määräajoista.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä 
on oltava mahdolliset arvioinnit ja 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joiden perusteella kyseiset päätökset on 
tehty. Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista ja tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. en

Tarkistus 214
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä 
on oltava mahdolliset arvioinnit ja 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joiden perusteella kyseiset päätökset on 
tehty. Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista ja 8 artiklassa 
säädetystä oikeussuojamenettelystä sekä
tällaisten oikeussuojakeinojen hakemista 

Tässä kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä 
on oltava mahdolliset arvioinnit ja 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joiden perusteella kyseiset päätökset on 
tehty. Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista ja tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.
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koskevista määräajoista.

Or. fr

Perustelu

Oikeussuojamenettelyt, myös tuomioistuinteitse toteutettavat, ovat jo käytössä jäsenvaltioissa. 
Lisäksi nämä menettelyt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä tämän direktiivin 
soveltamisala koske niitä. Direktiivi koskee hintojen hyväksymismenettelyä ja lääkkeiden 
korvausmenettelyä, jotka kuuluvat hallintoelinten tehtäviin.

Tarkistus 215
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettujen 
päätösten perusteisiin on sisällytettävä 
täyttymättä jääneiden lääketieteellisten 
tarpeiden sekä kliinisten ja sosiaalisten 
hyötyjen, innovoinnin ja muita 
heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien suojelun arviointi.

Or. es

Tarkistus 216
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa ja toimitettava 
komissiolle ne arviointiperusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon päätettäessä siitä, 
sisällytetäänkö lääkkeitä yleisen 
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Koska päätös siitä, sisällytetäänkö lääke yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään 
vai ei, kuuluu kansalliseen toimivaltaan, jäsenvaltioiden ei tarvitse toimittaa 
arviointiperusteitaan komissiolle.

Tarkistus 217
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa ja toimitettava 
komissiolle ne arviointiperusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon päätettäessä siitä, sisällytetäänkö 
lääkkeitä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään.

8. Jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan
soveltuvassa julkaisussa ja toimitettava 
komissiolle ne arviointiperusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon päätettäessä siitä, sisällytetäänkö 
lääkkeitä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Näihin perusteisiin 
on sisällytettävä täyttymättä jääneiden 
lääketieteellisten tarpeiden sekä kliinisten 
ja sosiaalisten hyötyjen, innovoinnin ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien suojelun arviointi.

Or. es

Tarkistus 218
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Oikeussuojamenettely niitä tapauksia 

varten, joissa lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausmenettelyn 

piiriin koskevia määräaikoja ei noudateta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 
artiklassa säädettyjä määräaikoja ei 
noudateta.
2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
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annetaan valtuudet 

a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä. 
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen. 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
kohdan mukaisten mahdollisten
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat. 

3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia. 
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti. 
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5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 
artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä. 
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. cs

Tarkistus 219
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla
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Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Oikeussuojamenettely niitä tapauksia 

varten, joissa lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausmenettelyn 

piiriin koskevia määräaikoja ei noudateta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 
7 artiklassa säädettyjä määräaikoja ei 
noudateta.
2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
annetaan valtuudet
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä.
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
kohdan mukaisten mahdollisten 
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
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toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat.
3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti.
5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
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on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. fr

Perustelu

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures ne sont 
pas concernées par le champ d’application de cette Directive, portant sur les procédures 
concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui 
sont réalisées par des organes administratifs.

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

Tarkistus 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Oikeussuojamenettely niitä tapauksia 

varten, joissa lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausmenettelyn 

piiriin koskevia määräaikoja ei noudateta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 
7 artiklassa säädettyjä määräaikoja ei 
noudateta.
2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
annetaan valtuudet
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
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vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä.
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
kohdan mukaisten mahdollisten 
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat.
3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti.
5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
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väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 221
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Oikeussuojamenettely niitä tapauksia 

varten, joissa lääkkeiden sisällyttämistä 
sairausvakuutuksen korvausmenettelyn 

piiriin koskevia määräaikoja ei noudateta
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 
7 artiklassa säädettyjä määräaikoja ei 
noudateta.
2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
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annetaan valtuudet
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä.
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
kohdan mukaisten mahdollisten 
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat.
3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti.
5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
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viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. sl

Tarkistus 222
Kārlis Šadurskis
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
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nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
annetaan valtuudet
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä.
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
kohdan mukaisten mahdollisten 
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat.
3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
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elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti.
5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä. 
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 223
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
annetaan valtuudet
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä.
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
kohdan mukaisten mahdollisten 
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat.
3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
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hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti.
5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. fr
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Perustelu

Vaikka on välttämätöntä, että jäsenvaltiot säätävät oikeussuojakeinoista, komissio pyrkii 
määräämään aivan liikaa täytäntöönpanoa koskevista säännöistä ja ylittää valtuutensa. On 
vaikea hyväksyä, että viranomainen joutuu viivästymisen johdosta maksamaan 
vahingonkorvauksia lääkeyritykselle.

Tarkistus 224
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakijalla on käytettävissä tehokkaita ja 
nopeita oikeussuojakeinoja, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
annetaan valtuudet
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
saada väitetty virheellinen menettely 
päättymään tai estää kyseisiin etuihin 
kohdistuvat lisävahingot;
b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;
c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä.
Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
elin voi ottaa huomioon kaikki tämän 
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kohdan mukaisten mahdollisten 
toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset 
kaikkiin niihin etuihin, joille niistä 
saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen 
edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä 
toimenpiteitä, jos niiden kielteiset 
seuraukset voisivat olla myönteisiä 
suuremmat.
3. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia 
toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän 
hakijan oikeutta esittää muita 
vaatimuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeussuojamenettelystä vastaavien 
elinten päätökset voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti.
5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on oltava riippumaton toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
hintavalvonnasta tai näiden lääkkeiden 
kuulumisesta sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.
6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
on perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen 
elin ei ole tuomioistuin, on lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen 
jäsenet nimitetään ja heidän 
toimikautensa päättyy nimittävän 
viranomaisen, toimikauden pituuden ja 
tehtävästä vapauttamisen osalta samoin 
edellytyksin kuin tuomioistuinten 
jäsenten. Ainakin elimen puheenjohtajan 
on täytettävä samat oikeudellista ja 
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ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset kuin tuomioistuimen 
jäsenten. Elimen on tehtävä päätöksensä 
noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten 
on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin 
jäsenvaltion päättämällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 225
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päätöksessä, joka koskee lääkkeen 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkkeen korvausjärjestelmään kuulumisen 
laajuuden tai edellytysten muuttamista, on 
oltava puolueettomien ja todennettavissa 
olevien arviointiperusteiden mukaiset 
perustelut. Tällaisissa päätöksissä on 
oltava kaikki arvioinnit, 
asiantuntijalausunnot tai -suositukset, 
joiden perusteella päätökset on tehty.
Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

1. Päätöksessä, joka koskee lääkkeen 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkkeen korvausjärjestelmään kuulumisen 
laajuuden tai edellytysten muuttamista, on 
oltava puolueettomien ja todennettavissa 
olevien arviointiperusteiden mukaiset 
perustelut. Hakijalle on ilmoitettava 
kaikista käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 226
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Päätöksessä, joka koskee lääkkeen 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkkeen korvausjärjestelmään kuulumisen 
laajuuden tai edellytysten muuttamista, on 
oltava puolueettomien ja todennettavissa 
olevien arviointiperusteiden mukaiset 
perustelut. Tällaisissa päätöksissä on oltava 
kaikki arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai 
-suositukset, joiden perusteella päätökset 
on tehty. Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

1. Päätöksessä, joka koskee lääkkeen 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkkeen korvausjärjestelmään kuulumisen 
laajuuden tai edellytysten muuttamista, on 
oltava puolueettomien ja todennettavissa 
olevien arviointiperusteiden mukaiset 
perustelut. Tällaisissa päätöksissä on oltava 
täyttymättä jääneiden lääketieteellisten 
tarpeiden, kliinisten vaikutusten ja 
sosiaalikulujen sekä muita heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien suojelun
kaikki arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai 
-suositukset, joiden perusteella päätökset 
on tehty. Hakijalle on ilmoitettava kaikista 
käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. es

Tarkistus 227
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päätöksessä, joka koskee lääkeryhmän 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkeryhmän korvausjärjestelmään 
kuulumisen laajuuden tai edellytysten 
muuttamista, on oltava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut, ja 
päätös on julkaistava asiaan soveltuvassa 
julkaisussa.

2. Päätöksessä, joka koskee lääkeryhmän 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkeryhmän korvausjärjestelmään 
kuulumisen laajuuden tai edellytysten 
muuttamista, on oltava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut.

Or. fr
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Perustelu

Vaatimus siitä, että viranomaisten kaikkien sellaisten päätösten, jotka koskevat lääkkeiden 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän piiristä ja jotka ovat vastoin 
valmistajien kaupallisia etuja, tueksi on toimitettava yksityiskohtaiset perustelut, on 
suhteeton.

Tarkistus 228
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päätöksessä, joka koskee lääkeryhmän 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkeryhmän korvausjärjestelmään 
kuulumisen laajuuden tai edellytysten 
muuttamista, on oltava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut, ja 
päätös on julkaistava asiaan soveltuvassa 
julkaisussa.

2. Päätöksessä, joka koskee lääkeryhmän 
poistamista yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä tai kyseisen 
lääkeryhmän korvausjärjestelmään 
kuulumisen laajuuden tai edellytysten 
muuttamista, on oltava puolueettomien ja 
todennettavissa olevien 
arviointiperusteiden mukaiset perustelut, ja 
päätös on julkaistava asiaan soveltuvassa 
julkaisussa. Näihin perusteisiin on 
sisällytettävä täyttymättä jääneiden 
lääketieteellisten tarpeiden, kliinisten 
vaikutusten ja sosiaalikulujen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien suojelun arviointi. 

Or. es

Tarkistus 229
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Lääkkeiden luokittelu niiden 

sisällyttämiseksi sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin

1. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan 
säännöksiä sovelletaan, jos lääkkeitä 
ryhmitellään tai luokitellaan 
terapeuttisten tai muiden perusteiden 
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mukaisesti lääkkeiden sisällyttämiseksi 
yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin.
2. Jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa ja toimitettava 
komissiolle ne puolueettomat ja 
todennettavissa olevat arviointiperusteet, 
joiden mukaisesti lääkkeet luokitellaan 
niiden sisällyttämiseksi yleisen 
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään.
3. Ryhmiteltävien tai luokiteltavien 
lääkkeiden osalta jäsenvaltioiden on 
julkaistava asiaan soveltuvassa 
julkaisussa ja toimitettava komissiolle 
menetelmät, joita käytetään 
määritettäessä, missä laajuudessa ja millä 
edellytyksin lääkkeet sisällytetään yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin.
4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
myyntiluvan haltijan pyynnöstä esitettävä 
puolueettomat tiedot, joiden pohjalta ne 
ovat 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden ja menetelmien mukaisesti 
päättäneet lääkkeen kuulumisesta yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin. Tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava myös myyntiluvan haltijalle 
kaikista käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista, sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. cs

Tarkistus 230
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
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Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden 

määräämistä
1. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan 
säännöksiä sovelletaan, jos jäsenvaltio 
ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on valvoa tai edistää 
tiettyjen nimettyjen lääkkeiden 
määräämistä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden on perustuttava 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, mukaan luettuna kaikki 
arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai 
-suositukset, joihin toimenpiteet 
perustuvat, on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa.
4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
sellaisen myyntiluvan haltijan pyynnöstä, 
jonka etuihin tai oikeudelliseen asemaan 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
vaikuttavat, esitettävä puolueettomat 
tiedot ja arviointiperusteet, joiden pohjalta 
kyseiset lääkettä koskevat toimenpiteet on 
toteutettu. Tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava myös myyntiluvan haltijalle 
kaikista käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista, sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. cs

Tarkistus 231
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan
säännöksiä sovelletaan, jos jäsenvaltio 

1. Tämän artiklan 2 ja 3 kohdan
säännöksiä sovelletaan, jos jäsenvaltio 
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ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on valvoa tai edistää tiettyjen 
nimettyjen lääkkeiden määräämistä.

ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on valvoa tai edistää tiettyjen 
nimettyjen lääkkeiden määräämistä.

Or. fr

Tarkistus 232
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, mukaan luettuna kaikki 
arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai 
-suositukset, joihin toimenpiteet 
perustuvat, on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 233
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, mukaan luettuna kaikki 
arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai 
-suositukset, joihin toimenpiteet 
perustuvat, on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, mukaan luettuna kaikki 
arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai 
-suositukset, joihin toimenpiteet 
perustuvat, on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa ja saatettava 
julkisesti esille.

Or. sl

Tarkistus 234
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
sellaisen myyntiluvan haltijan pyynnöstä, 
jonka etuihin tai oikeudelliseen asemaan 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
vaikuttavat, esitettävä puolueettomat 
tiedot ja arviointiperusteet, joiden pohjalta 
kyseiset lääkettä koskevat toimenpiteet on 
toteutettu. Tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava myös myyntiluvan haltijalle 
kaikista käytettävissä olevista, myös 
tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista, sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin antoi asiassa C-62/09 luvan toimenpiteisiin, joilla valvotaan 
tai edistetään tiettyjen lääkkeiden määräämistä. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan vaikuta 
lääkkeiden sisällyttämiseen jäsenvaltioiden yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin. 
Tällainen ehdotus sallisi lisäksi kaikkien kyseisen lääkkeen / kyseisten lääkkeiden 
kilpailijoiden turvautua oikeussuojakeinoihin ja johtaisi hallinnolliseen ja juridiseen 
katastrofiin.

Tarkistus 235
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
sellaisen myyntiluvan haltijan pyynnöstä, 
jonka etuihin tai oikeudelliseen asemaan 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
vaikuttavat, esitettävä puolueettomat tiedot 
ja arviointiperusteet, joiden pohjalta 
kyseiset lääkettä koskevat toimenpiteet on 
toteutettu. Tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava myös myyntiluvan haltijalle 
kaikista käytettävissä olevista, myös 

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
sellaisen myyntiluvan haltijan pyynnöstä, 
jonka etuihin tai oikeudelliseen asemaan 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
vaikuttavat, esitettävä puolueettomat tiedot 
ja arviointiperusteet, joiden pohjalta 
kyseiset lääkettä koskevat toimenpiteet on 
toteutettu.
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tuomioistuinteitse toteutettavista 
oikeussuojakeinoista, sekä tällaisten 
oikeussuojakeinojen hakemista koskevista 
määräajoista.

Or. fr

Perustelu

Vaikka tuntuu asianmukaiselta, että myyntiluvan haltijoille ilmoitetaan sellaisten 
toimenpiteiden syistä, joilla pyritään valvomaan tiettyjen lääkkeiden määräämistä tai 
kannustamaan siihen, nämä toimenpiteet kuuluvat kansalliseen toimivaltaan ja niiden 
tavoitteena on yleensä rajoittaa terveydenhoitokuluja. Vaikuttaa paradoksaaliselta säätää 
rahallisia korvauksia tällaisista toimista.

Tarkistus 236
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3, 4, 5 ja 7 artiklassa vahvistetut 
määräajat katsotaan ajanjaksoksi, joka 
alkaa hakemuksen tai mahdollisten 
täydentävien tietojen vastaanottamisesta ja 
päättyy vastaavan päätökseen
tosiasialliseen voimaantuloon. Kaikki 
päätöksen tekemisen ja voimaantulon 
edellyttämät asiantuntijalausunnot ja 
hallintomenettelyt on toteutettava 
säädetyissä määräajoissa.

Edellä 3, 4, 5 ja 7 artiklassa vahvistetut 
määräajat katsotaan ajanjaksoksi, joka 
alkaa hakemuksen tai mahdollisten 
täydentävien tietojen vastaanottamisesta ja 
päättyy päätöksen tekemiseen. Kaikki 
päätöksen tekemisen ja voimaantulon 
edellyttämät asiantuntijalausunnot ja 
hallintomenettelyt on toteutettava 
säädetyissä määräajoissa.

Or. cs

Tarkistus 237
Christofer Fjellner
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Geneeristen lääkkeiden osalta tiettyä 
hakemuksen tekemiseen varattua aikaa ja 
tiettyä voimaan saattamiseen varattua 
aikaa ei kuitenkaan sisällytetä 
määräaikoihin, edellyttäen että 
kumpikaan näistä ajanjaksoista ei ylitä 
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yhtä kalenterikuukautta ja että kyseisistä 
ajanjaksoista säädetään nimenomaisesti 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
määrätään hallinnollisissa ohjeissa.

Or. en

Tarkistus 238
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos päätöksenteko edellyttää 
neuvotteluja hakijalaboratorion ja 
toimivaltaisen viranomaisen välillä, 3, 4, 5 
ja 7 artiklassa vahvistettujen 
määräaikojen soveltaminen keskeytetään, 
kunnes toimivaltainen viranomainen on 
saanut hakijalaboratoriolta ehdotuksia 
koskevan vastauksen.

Or. fr

Tarkistus 239
Alda Sousa
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Laatua, turvallisuutta, tehoa tai biologista 

samanarvoisuutta koskeva lisänäyttö
Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, 
mukaan luettuna lääkkeiden laatu, 
turvallisuus, teho ja biologinen 
samanarvoisuus.

Or. en

Tarkistus 240
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laatua, turvallisuutta, tehoa tai biologista 
samanarvoisuutta koskeva lisänäyttö

Laatua, turvallisuutta, tehoa, biologista 
samanarvoisuutta tai biosimilaarisuutta

koskeva lisänäyttö

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 241
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laatua, turvallisuutta, tehoa tai biologista 
samanarvoisuutta koskeva lisänäyttö

Laatua, turvallisuutta, tehoa tai biologista 
samanarvoisuutta koskeva näyttö

Or. fr

Tarkistus 242
Corinne Lepage
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, mukaan 
luettuna lääkkeiden laatu, turvallisuus, 
teho ja biologinen samanarvoisuus.

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita 
(lääkkeiden laatu, turvallisuus, teho ja 
biologinen samanarvoisuus).
Jäsenvaltioille on taattava myyntiluvan 
antavan viranomaisen luvan perusteita 
arvioidessaan käyttämien tietojen täysi 
käyttöoikeus, kun ne arvioivat lääkkeen 
turvallisuutta, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta yleisen 
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sairausvakuutusjärjestelmän puitteissa. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös 
oltava oikeus pyytää lisätietoja arviointia 
varten.

Or. en

Tarkistus 243
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, mukaan 
luettuna lääkkeiden laatu, turvallisuus, 
teho ja biologinen samanarvoisuus.

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan olennaisia
perusteita (laatu, turvallisuus, teho, 
biologinen samanarvoisuus ja 
biosimilaarisuus). Jäsenvaltioilla on 
kuitenkin oltava käytettävissään kaikki 
myyntiluvan myöntävän viranomaisen 
käyttämät tiedot lääkkeen turvallisuuden 
ja tehon arvioimiseksi 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piirissä.

Or. fr

Perustelu

Viranomaisten on voitava uudelleenarvioida lääkkeen hoidollista tarkoituksenmukaisuutta. 
Lääkkeen suhteellinen hyötyvaikutus voi vaihdella huomattavasti sitä mukaa, kun 
markkinoille tulee uusia kilpailevia molekyylejä tai kun löydetään uusia 
hoitokäyttöominaisuuksia. Vertailuarvioinnit eivät myöskään kuulu myyntilupia myöntävien 
virastojen toimivaltuuksiin. Biologista samanarvoisuutta ei ole välttämätöntä arvioida 
uudelleen.

Tarkistus 244
Nessa Childers
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, mukaan 

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, mukaan 
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luettuna lääkkeiden laatu, turvallisuus, teho 
ja biologinen samanarvoisuus.

luettuna lääkkeiden laatu, turvallisuus, teho 
ja biologinen samanarvoisuus. 
Jäsenvaltioilla on kuitenkin oltava 
myyntiluvan antavan viranomaisen 
käyttämien tietojen täysi käyttöoikeus, 
kun ne punnitsevat näitä seikkoja 
arviointia varten. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi myös oltava oikeus 
pyytää lisätietoja arviointia varten.

Or. en

Tarkistus 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, mukaan 
luettuna lääkkeiden laatu, turvallisuus, teho 
ja biologinen samanarvoisuus.

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntilupaa, mukaan luettuna 
lääkkeiden laatu, turvallisuus, teho,
biologinen samanarvoisuus sekä 
harvinaislääkkeiden nimeämisperusteet.

Or. fr

Perustelu

Ei olisi hyväksyttävää, että näiden lääkkeiden lääketieteellinen lisäarvo asetetaan 
kyseenalaiseksi kansallisella tasolla, sillä se on niiden luvan myöntämisen ehdoton edellytys 
Euroopassa. Tällainen selvennys ei olisi millään tavalla kansallisten viranomaisten sen 
päätöksen vastainen, korvataanko harvinaislääkkeitä vai ei, mutta sillä kannustettaisiin 
käyttämään paremmin unionin tasolla kertynyttä asiantuntemusta kansallisille viranomaisille 
tiedottamisessa.

Tarkistus 246
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä tehdessään arvioida 
uudelleen myyntiluvan perusteita, mukaan 
luettuna lääkkeiden laatu, turvallisuus, 

Jäsenvaltioiden tehdessä hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksiä niiden päämääränä ei 
saisi olla arvioida uudelleen myyntiluvan 
ehdottomia perusteita (laatu, turvallisuus, 
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teho ja biologinen samanarvoisuus. teho ja biologinen samanarvoisuus).
Jäsenvaltioilla on kuitenkin oltava 
käytettävissään kaikki myyntiluvan 
myöntävän viranomaisen käyttämät tiedot 
lääkkeen turvallisuuden ja tehon 
arvioimiseksi ajatellen lääkkeen 
sisällyttämistä pakollisen 
sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi myös voida lisätä tai 
laatia lääkkeiden arvioinnin kannalta 
olennaisia lisätietoja.

Or. fr

Perustelu

Tämän artiklan epäonnistunut tulkinta voisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot eivät voi käyttää 
tietoja tai pyytää uusia tietoja, joiden avulla ne voivat tehdä arvioinnin lääkkeiden 
riski/hyötysuhteesta ja tehosta ja verrata lääkkeitä niiden sairausvakuutusjärjestelmään jo 
kuuluviin hoitomuotoihin.

Tarkistus 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla 3 artiklan mukaisesti 
säännellään lääkkeiden hintoja tai 
päätetään 7 ja 8 artiklan mukaisesti niiden 
kuulumisesta yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin, 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan.

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
päätöksentekomenettelyjä sekä päätöksiä, 
joilla 3 artiklan mukaisesti säännellään
lääkkeiden hintoja tai päätetään 7 ja 
9 artiklan mukaisesti niiden kuulumisesta 
yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin, 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan.

Or. it

Tarkistus 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla 3 artiklan mukaisesti 
säännellään lääkkeiden hintoja tai 
päätetään 7 ja 8 artiklan mukaisesti niiden 
kuulumisesta yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin, 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan.

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
päätöksentekomenettelyjä sekä päätöksiä, 
joilla 3 artiklan mukaisesti säännellään 
lääkkeiden hintoja tai päätetään 7 ja 
9 artiklan mukaisesti niiden kuulumisesta 
yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin, 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan.

Or. it

Tarkistus 249
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaaminen ei ole riittävä peruste evätä tai 
peruuttaa väliaikaisesti tai kokonaan 
päätös, joka koskee lääkkeen hintaa tai sen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin.

2. Teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaaminen ei ole riittävä peruste evätä tai 
peruuttaa väliaikaisesti tai kokonaan 
päätös, joka koskee lääkkeen hintaa tai sen 
sisällyttämistä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin. 
Jäsenvaltioilta ei kuitenkaan missään 
olosuhteissa voida ottaa pois niiden valtaa 
tarkistaa teollis- ja tekijänoikeuksia. 

Or. sl

Tarkistus 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaamisesta annettua 
unionin ja kansallista lainsäädäntöä.

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaamisesta annettua 
unionin ja kansallista lainsäädäntöä. Jotta 
varmistetaan tämän artiklan säännösten 
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moitteeton soveltaminen, näillä 
säännöksillä ei saa estää, että 
toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettua 
hakemusta tai toimivaltaisen 
viranomaisen tekemää päätöstä tietyn 
valmisteen hinnan määrittämisestä tai sen 
sisällyttämisestä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin 
voidaan pitää objektiivisena ja 
kohtuullisena perusteena, joka on 
toimivaltaisen oikeusviranomaisen
käytettävissä, kun se päättää, onko teollis-
ja tekijänoikeuksia rikottu tai tullaanko 
niitä rikkomaan. 

Or. it

Tarkistus 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistetaan tämän artiklan 
säännösten moitteeton soveltaminen, 
näillä säännöksillä ei saa estää, että 
toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettua 
hakemusta tai toimivaltaisen 
viranomaisen tekemää päätöstä tietyn 
valmisteen hinnan määrittämisestä tai sen 
sisällyttämisestä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiin 
voidaan pitää objektiivisena ja 
kohtuullisena perusteena, joka on 
toimivaltaisen oikeusviranomaisen 
käytettävissä, kun se päättää, onko teollis-
ja tekijänoikeuksia rikottu tai tullaanko 
niitä rikkomaan.

Or. it

Tarkistus 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
jäsenvaltioissa, joissa myyntiluvan tai 
korvausluvan myöntäminen tietylle 
geneeriselle valmisteelle aiheuttaa 
vastaavan vertailuvalmisteen hinnan 
ja/tai korvausehtojen muuttamisen.

Or. it

Tarkistus 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
jäsenvaltioissa, joissa myyntiluvan tai 
korvausluvan myöntäminen tietylle 
geneeriselle valmisteelle aiheuttaa 
vastaavan vertailuvalmisteen hinnan 
ja/tai korvausehtojen muuttamisen. 

Or. it

Tarkistus 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erityisiä 
toimia ja oikeudellisia menettelyjä teollis-
ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi, jos 
myyntiluvan tai korvausluvan 
myöntäminen tietylle geneeriselle 
valmisteelle aiheuttaa vastaavan 
vertailuvalmisteen hinnan ja/tai 
korvausehtojen muuttumisen.

Or. it

Tarkistus 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot voivat soveltaa erityisiä 
toimia ja oikeudellisia menettelyjä teollis-
ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi, jos 
myyntiluvan tai korvausluvan 
myöntäminen tietylle geneeriselle 
valmisteelle aiheuttaa vastaavan 
vertailuvalmisteen hinnan ja/tai 
korvausehtojen muuttumisen.

Or. it

Tarkistus 256
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Asianomaisten osapuolten kuuleminen

Kun jäsenvaltio aikoo ottaa käyttöön tai 
muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
sen on annettava asianomaisille 
osapuolille mahdollisuus esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetuista toimenpiteistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava kuulemismenettelyihin 
sovellettavat säännöt. Kuulemisten 
tulokset on annettava julkisesti saataville, 
jollei tietoja ole luokiteltu 
luottamuksellisiksi liikesalaisuuksia 
koskevassa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. cs

Tarkistus 257
Alda Sousa
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio aikoo ottaa käyttöön tai 
muuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan toimenpiteen, sen on annettava 
asianomaisille osapuolille mahdollisuus 
esittää kohtuullisessa määräajassa 
lausuntonsa ehdotetuista toimenpiteistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava kuulemismenettelyihin 
sovellettavat säännöt. Kuulemisten tulokset 
on annettava julkisesti saataville, jollei 
tietoja ole luokiteltu luottamuksellisiksi 
liikesalaisuuksia koskevassa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä.

Kun jäsenvaltio aikoo ottaa käyttöön tai 
muuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan toimenpiteen, sen on annettava 
asianomaisille osapuolille, myös potilas- ja 
kuluttajajärjestöille, mahdollisuus esittää 
kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa 
ehdotetuista toimenpiteistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava kuulemismenettelyihin 
sovellettavat säännöt. Kuulemisten tulokset 
on annettava julkisesti saataville, jollei 
tietoja ole luokiteltu luottamuksellisiksi 
liikesalaisuuksia koskevassa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 258
Philippe Juvin
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio aikoo ottaa käyttöön tai 
muuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan toimenpiteen, sen on annettava 
asianomaisille osapuolille mahdollisuus 
esittää kohtuullisessa määräajassa 
lausuntonsa ehdotetuista toimenpiteistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava kuulemismenettelyihin 
sovellettavat säännöt. Kuulemisten tulokset 
on annettava julkisesti saataville, jollei 
tietoja ole luokiteltu luottamuksellisiksi 
liikesalaisuuksia koskevassa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä.

Kun jäsenvaltio aikoo uudistaa oleellisesti
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
toimenpiteen, sen on annettava 
asianomaisille osapuolille mahdollisuus 
esittää kohtuullisessa määräajassa 
lausuntonsa ehdotetuista toimenpiteistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava kuulemismenettelyihin 
sovellettavat säännöt. Kuulemisten tulokset 
on annettava julkisesti saataville, jollei 
tietoja ole luokiteltu luottamuksellisiksi 
liikesalaisuuksia koskevassa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. fr

Tarkistus 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Hinnoittelun avoimuus

1. Vähintään kerran vuodessa 
toimivaltaisten viranomaisten on asiaan 
soveltuvassa julkaisussa julkaistava ja 
toimitettava komissiolle täydellinen 
luettelo asianomaisten valtioiden 
sairausvakuutusjärjestelmissä 
korvattavista lääkkeistä, joiden hinnat on 
vahvistettu kyseiselle ajanjaksolle, sekä 
tällaisista valmisteista veloitettavissa 
olevat hinnat.
2. Komissio ja jäsenvaltiot tutkivat, 
kuinka jatketaan EURIPID-
hintatietokannan toimivuutta koskevaa 
yhteistyötä. Kyseinen tietokanta tarjoaa 
EU:n laajuista lisäarvoa hinnoittelun 
avoimuuden suhteen.

Or. en

Tarkistus 260
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

koskevat ilmoitukset
1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen 
luonnos perusteluineen.
2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava samanaikaisesti 
keskeisimpien ja välittömästi asiaa 
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koskevien perustana olevien lakien ja 
asetusten teksti, jos sen tunteminen on 
tarpeen toimenpiteen vaikutusten 
arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.
4. Komissio voi kolmen kuukauden 
kuluessa lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.
5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava 
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Or. cs

Tarkistus 261
Erik Bánki
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

koskevat ilmoitukset
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1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen 
luonnos perusteluineen.
2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava samanaikaisesti 
keskeisimpien ja välittömästi asiaa 
koskevien perustana olevien lakien ja 
asetusten teksti, jos sen tunteminen on 
tarpeen toimenpiteen vaikutusten 
arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.
4. Komissio voi kolmen kuukauden 
kuluessa lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.
5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava 
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Or. hu
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Perustelu

On huolestuttavaa, että ehdotuksessa säädetään etukäteen tapahtuvasta ilmoittamisesta, jota 
seuraa kolmen kuukauden odotusaika ennen komissiolle asetettua määräaikaa. Tämän 
säännöksen vuoksi jäsenvaltioiden olisi mahdotonta joustaa makrotaloudellisissa 
olosuhteissa, jotka oikeuttavat valtiontukisääntöjen muuttamiseen.

Tarkistus 262
Alda Sousa
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

koskevat ilmoitukset
1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen 
luonnos perusteluineen.
2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava samanaikaisesti 
keskeisimpien ja välittömästi asiaa 
koskevien perustana olevien lakien ja 
asetusten teksti, jos sen tunteminen on 
tarpeen toimenpiteen vaikutusten 
arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.
4. Komissio voi kolmen kuukauden 
kuluessa lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
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ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.
5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava 
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Or. en

Tarkistus 263
Nessa Childers
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

koskevat ilmoitukset
1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen 
luonnos perusteluineen.
2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava samanaikaisesti 
keskeisimpien ja välittömästi asiaa 
koskevien perustana olevien lakien ja 
asetusten teksti, jos sen tunteminen on 
tarpeen toimenpiteen vaikutusten 
arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.
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4. Komissio voi kolmen kuukauden 
kuluessa lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.
5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Or. en

Tarkistus 264
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Kansallisia toimenpide-ehdotuksia 

koskevat ilmoitukset
1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen 
luonnos perusteluineen.
2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava samanaikaisesti 
keskeisimpien ja välittömästi asiaa 
koskevien perustana olevien lakien ja 
asetusten teksti, jos sen tunteminen on 
tarpeen toimenpiteen vaikutusten 
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arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.
Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.
5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava 
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Or. fr

Perustelu

Tämän artiklan säännökset ovat tiukempia kuin on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi, ja ne 
ovat vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 265
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
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Kansallisia toimenpide-ehdotuksia 
koskevat ilmoitukset

1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen 
luonnos perusteluineen.
2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
toimitettava samanaikaisesti 
keskeisimpien ja välittömästi asiaa 
koskevien perustana olevien lakien ja 
asetusten teksti, jos sen tunteminen on 
tarpeen toimenpiteen vaikutusten 
arvioimiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.
4. Komissio voi kolmen kuukauden 
kuluessa lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.
5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava 
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Or. fr
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Perustelu

Tämä byrokraattinen menettely ei antaisi jäsenvaltioille mahdollisuutta reagoida nopeasti 
uuteen tilanteeseen, joka uhkaisi niiden terveydenhuoltojärjestelmän kestävyyttä. Lisäksi tällä 
ehdotuksella puututaan jäsenvaltioiden oikeuteen organisoida terveydenhuoltojärjestelmänsä 
ja rikotaan toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 266
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön 
tai muuttaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen, 
niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle ehdotetun toimenpiteen
luonnos perusteluineen.

1. Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
toimenpiteen tai muuttavat sitä, niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
lopullinen teksti perusteluineen.

Or. fr

Tarkistus 267
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu toimenpideluonnos 
uudelleen, jos ne tekevät luonnokseen 
muutoksia, jotka muuttavat merkittävästi 
sen soveltamisalaa tai sisältöä taikka 
nopeuttavat alun perin suunniteltua 
täytäntöönpanoaikataulua.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 268
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi kolmen kuukauden Poistetaan.
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kuluessa lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.
Kyseisen jäsenvaltion on otettava 
mahdollisimman laajalti huomioon 
komission huomautukset etenkin, jos 
huomautuksissa osoitetaan, että 
toimenpideluonnos saattaa olla 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 269
Zofija Mazej Kukovič
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.

Komissio voi kahden kuukauden kuluessa 
lähettää huomautuksensa 
toimenpideluonnoksen toimittaneelle 
jäsenvaltiolle.

Or. sl

Tarkistus 270
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseinen jäsenvaltio hyväksyy 
lopullisesti toimenpideluonnoksen, sen on 
viipymättä toimitettava komissiolle teksti 
lopullisessa muodossaan. Jos komissio on 
4 kohdan mukaisesti esittänyt 
huomautuksia, jäsenvaltion on 
lopullisessa muodossaan olevan 
toimenpiteen mukana toimitettava 
kertomus toimista, jotka on toteutettu 
vastauksena komission huomautuksiin.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 271
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
tammikuuta […] [lisätään päiväys – 18 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää seuraava 
vuosi] mennessä ja tämän jälkeen joka 
vuosi 31 päivään tammikuuta ja 1 päivään 
heinäkuuta mennessä toimitettava 
komissiolle ja julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa yksityiskohtainen 
kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

1. DoJäsenvaltioiden on 31 päivään 
tammikuuta […] [lisätään päiväys – 18 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää seuraava 
vuosi] mennessä ja tämän jälkeen joka 
vuosi 31 päivään tammikuuta mennessä 
toimitettava komissiolle ja julkaistava 
asiaan soveltuvassa julkaisussa 
yksityiskohtainen kertomus, joka sisältää 
seuraavat tiedot:

Or. cs

Tarkistus 272
Bernadette Vergnaud
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
tammikuuta […] [lisätään päiväys –
18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää seuraava 
vuosi] mennessä ja tämän jälkeen joka 
vuosi 31 päivään tammikuuta ja 1 päivään 
heinäkuuta mennessä toimitettava 
komissiolle ja julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa yksityiskohtainen 
kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
tammikuuta […] [lisätään päiväys –
18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää seuraava 
vuosi] mennessä ja tämän jälkeen joka 
vuosi 31 päivään tammikuuta mennessä 
toimitettava komissiolle ja julkaistava 
asiaan soveltuvassa julkaisussa 
yksityiskohtainen kertomus, joka sisältää 
seuraavat tiedot:

Or. fr

Tarkistus 273
Michèle Rivasi
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
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tammikuuta […] [lisätään päiväys –
18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää seuraava 
vuosi] mennessä ja tämän jälkeen joka 
vuosi 31 päivään tammikuuta ja 1 päivään 
heinäkuuta mennessä toimitettava 
komissiolle ja julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa yksityiskohtainen 
kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

tammikuuta […] [lisätään päiväys –
18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää seuraava 
vuosi] mennessä ja tämän jälkeen joka 
vuosi 31 päivään tammikuuta mennessä 
toimitettava komissiolle ja julkaistava 
asiaan soveltuvassa julkaisussa 
yksityiskohtainen kertomus, joka sisältää 
seuraavat tiedot:

Or. fr

Perustelu

Nämä kertomukset olisi julkaistava vuosittain, jotta vältetään liian raskas hallinnollinen 
taakka mutta myös siksi, että voidaan tukeutua suurempaan määrään tietoa, mikä 
mahdollistaa globaalimman katsantokannan.

Tarkistus 274
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio julkaisee joka kuudes 
kuukausi kertomuksen tiedoista, jotka 
jäsenvaltiot ovat toimittaneet 1 kohdan 
mukaisesti.

2. Komissio julkaisee kerran vuodessa
kertomuksen tiedoista, jotka jäsenvaltiot 
ovat toimittaneet 1 kohdan mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 275
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [12. kuukauden
viimeisenä päivänä tämän direktiivin 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [24. kuukauden
viimeisenä päivänä tämän direktiivin 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.
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Or. cs

Tarkistus 276
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa 

koskeva kertomus
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskeva kertomus 
viimeistään [lisätään päivämäärä –
kahden vuoden kuluessa 18 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä] ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein.
2. Komissio antaa viimeistään [lisätään 
päivämäärä – kolmen vuoden kuluessa 18 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen yhteydessä voidaan antaa 
tarvittavia ehdotuksia.

Or. cs

Tarkistus 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa viimeistään [lisätään 
päivämäärä – kolmen vuoden kuluessa 
18 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen yhteydessä voidaan antaa 
tarvittavia ehdotuksia.

2. Komissio antaa viimeistään [lisätään 
päivämäärä – kolmen vuoden kuluessa 
18 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen yhteydessä voidaan tarpeen 
mukaan antaa ehdotuksia tämän 
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direktiivin muuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber
Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Seuranta ja raportointi

1. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
arvioinnista kolmen vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta.
2. Komissiolle luodaan riittävät 
voimavarat tämän direktiivin 
täytäntöönpanon valvontaa varten.

Or. en


