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Pakeitimas 134
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 135
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyti nauji terminai nerealūs ir gerokai viršija tai, kas būtina norint įgyvendinti 
Komisijos siekiamą tikslą užtikrinti, kad būtų greitai pateikta naujų įprasto rinkodaros 
leidimo turėtojų vaistų.
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Pakeitimas 136
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 137
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 
60 dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 
90 dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Or. sl

Pakeitimas 138
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
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skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 
60 dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 
90 dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Or. en

Pakeitimas 139
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 
60 dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 
90 dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Or. en

Pakeitimas 140
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 60 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 90 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Or. fr
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Pakeitimas 141
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 60 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 90 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyti nauji terminai nerealūs ir gerokai viršija tai, kas būtina norint įgyvendinti 
Komisijos siekiamą tikslą užtikrinti, kad būtų greitai pateikta naujų įprasto rinkodaros 
leidimo turėtojų vaistų.

Pakeitimas 142
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 60 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 90 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus šioje dalyje 
nustatytam terminui.

Or. fr

Pakeitimas 143
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato informacijos ir 
dokumentų, kuriuos turi pateikti 
pareiškėjas, kategorijas.

Or. en

Pakeitimas 144
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 145
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės išsamiai nurodo 
informacijos ir pagrindinių dokumentų, 
kuriuos turi pateikti pareiškėjas, 
kategorijas.

Or. fr

Pakeitimas 146
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
60 dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose 
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
90 dienų nuo šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 147
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
60 dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
90 dienų nuo šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
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Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

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

Or. sl

Pakeitimas 148
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
60 dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
90 dienų nuo šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pakeitimas 149
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 60 
dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 90 
dienų nuo šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. fr

Pakeitimas 150
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 60 
dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 90 
dienų nuo šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionalinės teisės 
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teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. fr

Pakeitimas 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 
60 dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose 
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per
60 dienų nuo šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 152
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei sprendimas per 3 ir 4 dalyse 
nurodytą terminą nepriimamas, 
pareiškėjas turi teisę prekiauti vaistu savo 

Išbraukta.
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pasiūlyta padidinta kaina.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nuostata gerokai viršija siekiamą tikslą greitai pateikti naujų vaistų; ji nėra nei 
proporcinga, nei atitinka subsidiarumo principą. Be to, dėl tokios priemonės galėtų kilti 
pavojus, kad bus sutrikdyta valstybinių sveikatos draudimo sistemų biudžeto pusiausvyra, kuri 
jau yra nestabili.

Pakeitimas 153
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu kompetentingos institucijos 
nusprendžia visiškai ar iš dalies neleisti 
didinti vaisto kainos, sprendime išdėstomi 
objektyviais ir patikrinamais kriterijais 
grindžiami motyvai ir pareiškėjas 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

6. Jeigu kompetentingos institucijos 
nusprendžia visiškai ar iš dalies neleisti 
didinti vaisto kainos, pareiškėjas 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti išsamų pagrindimą, kuriuo remdamosi institucijos priima visus 
sprendimus dėl pakartotinio vertinimo, prieštaraujančius gamintojų komerciniams 
interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 154
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis



AM\917073LT.doc 13/98 PE498.042v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato visų arba tam tikros 
kategorijos vaistų kainų įšaldymą arba 
sumažinimą, ta valstybė narė paskelbia 
pareiškimą, nurodydama objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamus
tokio sprendimo motyvus, jei reikia, 
pagrįsdama vaistų, kurių kainos įšaldytos 
arba sumažintos, kategorijas.

1. Jei valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato visų arba tam tikros 
kategorijos vaistų kainų įšaldymą arba 
sumažinimą, ta valstybė narė paskelbia 
pareiškimą, nurodydama tokio sprendimo 
motyvus, jei reikia, pagrįsdama vaistų, 
kurių kainos įšaldytos arba sumažintos, 
kategorijas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti išsamų pagrindimą, kuriuo remdamosi institucijos priima visus 
sprendimus dėl pakartotinio vertinimo, prieštaraujančius gamintojų komerciniams 
interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 155
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato visų arba tam tikros 
kategorijos vaistų kainų įšaldymą arba 
sumažinimą, ta valstybė narė paskelbia 
pareiškimą, nurodydama objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamus tokio 
sprendimo motyvus, jei reikia, pagrįsdama 
vaistų, kurių kainos įšaldytos arba 
sumažintos, kategorijas.

1. Jei valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato visų arba tam tikros 
kategorijos vaistų kainų įšaldymą arba 
sumažinimą, ta valstybė narė paskelbia 
pareiškimą, nurodydama objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais grindžiamus tokio 
sprendimo motyvus, jei reikia, pagrįsdama 
vaistų, kurių kainos įšaldytos arba 
sumažintos, kategorijas. Valstybės narės 
kasmet atlieka patikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 156
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką dėl 
leidžiančios nukrypti nuostatos. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką dėl 
leidžiančios nukrypti nuostatos.

Or. cs

Pakeitimas 157
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką dėl 
leidžiančios nukrypti nuostatos. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką dėl leidžiančios nukrypti 
nuostatos. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio patikslinimas; išbraukiami žodžiai „bet kuriuo metu“, dėl kurių 
atsiranda teisinis neaiškumas.
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Pakeitimas 158
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką dėl 
leidžiančios nukrypti nuostatos. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką dėl leidžiančios nukrypti 
nuostatos. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl šio pasiūlymo labai padidėtų kompetentingų institucijų administracinė našta – priėmus 
neigiamą sprendimą joms būtų pateikiama ypač daug paraiškų, net jeigu aplinkybės nebūtų 
pasikeitusios.

Pakeitimas 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką dėl 

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Šios priežastys turi būti 
pasirenkamos iš anksto nustatyto sąrašo, 
kuris apibrėžiamas ir skelbiamas 
atitinkamame valstybės narės leidinyje.



PE498.042v02-00 16/98 AM\917073LT.doc

LT

leidžiančios nukrypti nuostatos. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Paraiškoje išdėstomi tinkami motyvai. 
Valstybės narės užtikrina, kad rinkodaros 
leidimo turėtojas galėtų pateikti paraišką 
dėl leidžiančios nukrypti nuostatos. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 160
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 60 dienų po
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 90 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 90 dienų nuo
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Or. sl

Pakeitimas 161
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
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sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 60 dienų po
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 90 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 90 dienų nuo
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Or. en

Pakeitimas 162
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 60 dienų po
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 90 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 90 dienų nuo
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Or. en
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Pakeitimas 163
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 60 dienų po
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 90 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 90 dienų nuo
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Or. fr

Pakeitimas 164
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 60 
dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. Jei 
tokia leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo.
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kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti išsamų pagrindimą, kuriuo remdamosi institucijos priima visus 
sprendimus dėl pakartotinio vertinimo, prieštaraujančius gamintojų komerciniams 
interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 165
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 60 dienų po
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 90 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 90 dienų nuo
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas 90 dienų terminas, kad nekiltų pavojus vaistų vertinimo kokybei 
valstybėse narėse, taigi ir pacientui teikiamos paslaugos kokybei.
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Pakeitimas 166
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 60 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 3 
dalyje nustatytam terminui.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyti nauji terminai nerealūs ir gerokai viršija tai, kas būtina norint įgyvendinti 
Komisijos siekiamą tikslą užtikrinti, kad būtų greitai pateikta naujų įprasto rinkodaros 
leidimo turėtojų vaistų.

Pakeitimas 167
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 60 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 
3 dalyje nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 90 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 
3 dalyje nustatytam terminui.

Or. sl

Pakeitimas 168
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 60 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 
3 dalyje nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 90 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 
3 dalyje nustatytam terminui.

Or. en

Pakeitimas 169
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 60 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 
3 dalyje nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 90 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 
3 dalyje nustatytam terminui.

Or. en

Pakeitimas 170
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 60 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 3 

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 90 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus 3 dalyje 
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dalyje nustatytam terminui. nustatytam terminui.

Or. fr

Pakeitimas 171
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, 3 dalyje nustatytas atitinkamas 
terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą 
dar 60 dienų. Apie tokį pratęsimą 
pareiškėjui pranešama dar nepasibaigus 3 
dalyje nustatytam terminui.

Esant nepaprastai dideliam paraiškų 
skaičiui, šioje dalyje nustatytas terminas 
gali būti pratęstas tik vieną kartą dar 90 
dienų. Apie tokį pratęsimą pareiškėjui 
pranešama dar nepasibaigus 3 dalyje 
nustatytam terminui.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas 90 dienų terminas, kad nekiltų pavojus vaistų vertinimo kokybei 
valstybėse narėse, taigi ir pacientui teikiamos paslaugos kokybei.

Pakeitimas 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad vaistų 
platinimo subjektai turėtų informaciją 
apie vaistų pardavimo kainą, kuri yra 
svarbiausia draudėjams, siekiant išvengti 
galimo iškreipiamojo poveikio dėl 
neskaidrumo pateikiant kainas rinkoje.

Or. de
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Pagrindimas

Vaistų gamintojų ir ligonių kasų savanoriškų susitarimų, pavyzdžiui, nuolaidų sutarčių, 
padaugėjo ir jie apima didžiąją dalį parduodamų vaistų. Dėl šių susitarimų gydytojai ir 
vaistininkai nežino tikrosios kainos ir ne visada išduoda ekonominiu požiūriu tinkamiausią 
vaistą.

Pakeitimas 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad iš sutartų 
kompensacijų naudos turėtų tikrai 
pacientas ar draudėjas. Reikia vengti 
galimo neskaidrumo vaistų platinimo 
subjektuose, nes dėl to, kad kainos 
pateikiamos neskaidriai, atsiranda 
iškreipiamasis poveikis.

Or. de

Pakeitimas 174
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pelno kontrolė
Jei valstybė narė nustato priemonių, 
kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuojamas už vaistų pateikimą 
rinkai atsakingų asmenų pelningumas, 
sistemą, ta valstybė narė atitinkame 
leidinyje paskelbia ir Komisijai pateikia 
tokią informaciją:
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(a) metodą (-us), kuriuo (-iais) atitinkama 
valstybė narė nustato pelningumą: 
pardavimo ir (arba) kapitalo grąžą;
(b) tikslinio pelno dydį, šiuo metu 
leidžiamą asmenims, atsakingiems už 
vaistų tiekimą rinkai atitinkamoje 
valstybėje narėje;
(c) kriterijus, pagal kuriuos tikslinės 
pelno normos yra leidžiamos atskiram 
asmeniui, atsakingam už vaistų pateikimą 
rinkai, taip pat kriterijus, pagal kuriuos 
jiems toje valstybėje leidžiama 
nepaskirstyti pelno, viršijančio jiems 
nustatytą tikslinį pelną;
(d) maksimalų procentinio dydžio pelną, 
viršijantį planinius rodiklius, kurį 
asmeniui, atsakingam už vaistų pateikimą 
į rinką, leidžiama išlaikyti atitinkamoje 
valstybėje narėje.
Kartą per metus arba padarius esminius 
pakeitimus pirmoje pastraipoje nurodyta 
informacija yra atnaujinama.
Jeigu be tiesioginio ar netiesioginio pelno 
kontroliavimo sistemos valstybė narė tam 
tikroms vaistų rūšims, nepatenkančioms į 
pelno kontroliavimo sritį, naudoja kainų 
kontroliavimo sistemą, tokiam kainų 
kontroliavimui, jei galima, taikomi 3, 4 ir 
5 straipsniai. Tačiau minėti straipsniai 
netaikomi, jei tiesioginio ar netiesioginio 
pelno kontroliavimo sistemos įprastinis 
taikymas lemia tik atskiro vaisto kainos 
nustatymą.

Or. cs

Pakeitimas 175
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę teikti 
paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę teikti 
paraišką įtraukti vaistą į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį.

Or. cs

Pakeitimas 176
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę teikti 
paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad Žmonėms 
skirtų vaistų komitetui (įsteigtam 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004) arba 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
pateikus teigiamą nuomonę rinkodaros 
leidimo turėtojas arba pareiškėjas bet 
kuriuo metu galėtų pateikti paraišką 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį. Jeigu 
valstybinė sveikatos draudimo sistema 
sudaryta iš kelių kompensavimo sistemų 
arba kategorijų, rinkodaros leidimo
turėtojas arba pareiškėjas turi teisę teikti 
paraišką įtraukti vaistą į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. fr
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Pagrindimas

Kelios valstybės narės jau leidžia pareiškėjams teikti paraišką dėl kainos ir kompensacijos, 
kai Žmonėms skirtų vaistų komitetas arba kompetentinga valstybės narės nacionalinė 
institucija pateikia teigiamą nuomonę. Taigi iš anksto palaikomas dialogas ir skatinama 
laikytis direktyvos terminų, kad pacientai lengviau gautų naujų produktų.

Pakeitimas 177
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę 
teikti paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį.
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 178
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką įtraukti vaistą į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.
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kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę 
teikti paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį.
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio patikslinimas; išbraukiami žodžiai „bet kuriuo metu“, dėl kurių 
atsiranda teisinis neaiškumas. Be to, galimybė leisti ar neleisti rinkodaros leidimo turėtojui 
teikti paraišką įtraukti vaistą į konkrečią kategoriją priklauso valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 179
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę 
teikti paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį.
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką įtraukti vaistą į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 180
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką įtraukti vaistą 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę 
teikti paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį.
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas galėtų pateikti 
paraišką įtraukti vaistą į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos pareiškėjui 
pateikia oficialų gavimo patvirtinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostata prieštarauja subsidiarumo principui. Procedūra, susijusi su kompensavimo 
kategorijos pasirinkimu, turėtų ir toliau būti priskiriama valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 181
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės nustato informacijos ir 
dokumentų, kuriuos turi pateikti 
pareiškėjas, kategorijas.

Or. en

Pakeitimas 182
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 183
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės išsamiai nurodo 
informacijos ir pagrindinių dokumentų, 
kuriuos turi pateikti pareiškėjas, 
kategorijas.

Or. fr

Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms turi būti užtikrintas minimalus lankstumas, kad jos galėtų 
vykdyti pokyčius ir imtis veiksmų susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms.

Pakeitimas 184
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
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60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

60 dienų nuo paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 25 dienos, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

Or. hu

Pagrindimas

Institucijoms būtų sudėtinga laikytis Komisijos siūlomo 15 dienų termino. Dėl pernelyg 
trumpo termino nukentėtų sprendimų priėmimo kokybė.

Pakeitimas 185
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
90 dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, terminas yra 
90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 30 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

Or. sl

Pakeitimas 186
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
90 dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 90 dienų, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 187
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
90 dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 30 dienų, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį.
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sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 188
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 60 
dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 90 
dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 15 dienų, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyti nauji terminai nerealūs ir gerokai viršija tai, kas būtina norint įgyvendinti 
Komisijos siekiamą tikslą užtikrinti, kad būtų greitai pateikta naujų įprasto rinkodaros 
leidimo turėtojų vaistų.

Pakeitimas 189
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų nuo paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 25 dienos, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.
Jei tai biologiškai panašūs vaistai –
terminas yra 60 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 15 dienų terminas institucijoms gali būti pernelyg trumpas, o tai galėtų daryti 
neigiamą poveikį sprendimo kokybei. Kadangi panaikintos išskirtinės augalinių vaistų teisės 
(arba jas ketinama panaikinti), biologiškai panašūs vaistai yra gana nauja vaistų kategorija, 
todėl laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo turėtų būti ne ilgesnis kaip 
60 dienų.

Pakeitimas 190
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
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draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
90 dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 45 dienos, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 191
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 60 
dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 90 
dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 45 dienos, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Valstybės narės numato 
galimybę savo sprendimą dėl paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį grįsti 
sveikatos priežiūros technologijų 
vertinimu.

Or. fr

Pakeitimas 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 
60 dienų nuo paraiškos gavimo. Tačiau jei 
tai vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 30 dienų, jeigu pagal 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatas 
generinis vaistas iš esmės panašus į 
referencinį vaistą ir šis referencinis vaistas 
jau yra įtrauktas į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 193
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
vaistui įtraukti į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 60 
dienų po paraiškos gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl rinkodaros leidimo turėtojo 
pagal atitinkamos valstybės narės 
nustatytus reikalavimus pateiktos paraiškos 
įtraukti vaistą į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį būtų 
priimamas ir pareiškėjui pranešamas per 90 
dienų nuo paraiškos gavimo. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 30 dienų, 
jeigu referencinis vaistas iš esmės panašus, 
kaip nustatyta Direktyvoje 2001/83/EB, ir 
jau yra įtrauktas į valstybinės sveikatos 
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terminas yra 15 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

draudimo sistemos taikymo sritį. Jeigu 
generiniai vaistai skiriasi nuo 
referencinio vaisto, pavyzdžiui, pakuote 
arba terapine indikacija, valstybės narės 
gali numatyti galimybę šiuos vaistus 
vertinti pakartotinai.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 194
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
25 dienos, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionalinės teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse.
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Or. hu

Pagrindimas

Institucijoms būtų sudėtinga laikytis Komisijos siūlomo 15 dienų termino. Dėl pernelyg 
trumpo termino nukentėtų sprendimų priėmimo kokybė.

Pakeitimas 195
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
pernelyg nedelsdamos praneša pareiškėjui 
apie reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionalinės teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse.

Or. cs

Pakeitimas 196
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
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yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
terminas taip pat yra 90 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas yra 30 dienų, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Valstybės narės nereikalauja 
jokios papildomos informacijos, kurios 
nėra konkrečiai reikalaujama nacionalinės
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Or. sl

Pakeitimas 197
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, nustatytas terminas 
laikinai sustabdomas, o kompetentingos 
institucijos nedelsdamos praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 90 dienų nuo
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 90 dienų, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Valstybės narės nereikalauja 
jokios papildomos informacijos, kurios 
nėra konkrečiai reikalaujama nacionalinės
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.
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aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pakeitimas 198
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 30 dienų, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 199
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
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reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 15 
dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 45 dienos, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Valstybės narės nereikalauja 
jokios papildomos informacijos, kurios
nėra konkrečiai reikalaujama nacionalinės
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Or. fr

Pakeitimas 200
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
25 dienos, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Jei tai biologiškai 
panašūs vaistai – terminas yra 60 dienų, 
jeigu referencinis vaistas jau yra įtrauktas 
į valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Valstybės narės nereikalauja 
jokios papildomos informacijos, kurios 
nėra konkrečiai reikalaujama nacionalinės
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teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 15 dienų terminas institucijoms gali būti pernelyg trumpas, o tai galėtų daryti 
neigiamą poveikį sprendimo kokybei. Kadangi panaikintos išskirtinės augalinių vaistų teisės 
(arba jas ketinama panaikinti), biologiškai panašūs vaistai yra gana nauja vaistų kategorija, 
todėl laikotarpis nuo informacijos pateikimo iki sprendimo priėmimo turėtų būti ne ilgesnis 
kaip 60 dienų.

Pakeitimas 201
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų.
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 45 dienos, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Valstybės narės nereikalauja 
jokios papildomos informacijos, kurios 
nėra konkrečiai reikalaujama nacionalinės
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Or. en

Pakeitimas 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų po šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
15 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 60 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Tačiau jei tai vaistai, 
dėl kurių valstybės narės priimdamos 
sprendimą taiko sveikatos technologijų 
vertinimą, tuomet terminas yra 90 dienų. 
Jei tai generiniai vaistai – terminas yra 
30 dienų, jeigu pagal Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas generinis vaistas iš 
esmės panašus į referencinį vaistą ir šis 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 203
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
nedelsdamos praneša pareiškėjui apie 
reikalaujamą išsamią papildomą 
informaciją ir per 90 dienų nuo šios 
papildomos informacijos gavimo priima 
galutinį sprendimą. Jei tai generiniai 
vaistai – terminas yra 30 dienų, jeigu 
referencinis vaistas iš esmės panašus, kaip 
nustatyta 2001 m. lapkričio 6 d. 
Direktyvoje 2001/83/EB, ir jau yra 
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dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Valstybės narės 
nereikalauja jokios papildomos 
informacijos, kurios nėra konkrečiai 
reikalaujama nacionaliniuose teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas 90 dienų terminas, kad nekiltų pavojus vaistų vertinimo kokybei 
valstybėse narėse, taigi ir pacientui teikiamos paslaugos kokybei. Iš tikrųjų iš Europos 
Komisijos surengtų viešų konsultacijų matyti, kad dauguma suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
originaliųjų vaistų pramonės atstovus, dabartinius terminus laiko tinkamais. Šie terminai 
būtini kokybiškam vertinimui, atsižvelgiant į tai, kad yra produktų, grindžiamų vis 
sudėtingesniais ir naujoviškesniais moksliniais tyrimais.

Pakeitimas 204
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
50 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

Or. hu
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Pagrindimas

Institucijoms būtų sudėtinga laikytis Komisijos siūlomo 30 dienų termino. Dėl pernelyg 
trumpo termino nukentėtų sprendimų priėmimo kokybė.

Pakeitimas 205
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
180 dienų. Jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
terminas taip pat neviršija 180 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas neviršija 
60 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

Or. sl

Pakeitimas 206
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
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procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
180 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas neviršija 180 dienų, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 5 dalį 
arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos terminus 
galima pratęsti arba pagal ankstesnės 
dalies nuostatas laikinai sustabdyti.

Or. en

Pakeitimas 207
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
180 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas neviršija 60 dienų, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 5 dalį 
arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos terminus 
galima pratęsti.

Or. en

Pakeitimas 208
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 120 
dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 180 
dienų. Jei tai generiniai vaistai – terminas 
neviršija 90 dienų, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį. 
Pagal šio straipsnio 5 dalį arba 3 straipsnio 
5 dalį šiuos terminus galima pratęsti.

Or. fr

Pakeitimas 209
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
50 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
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sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

sistemos taikymo sritį. Jei tai biologiškai 
panašūs vaistai – terminas neviršija 
120 dienų, jeigu referencinis vaistas jau 
yra įtrauktas į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį. Pagal šio 
straipsnio 5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį 
šiuos terminus galima pratęsti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 30 dienų terminas institucijoms gali būti pernelyg trumpas, o tai galėtų daryti 
neigiamą poveikį sprendimo kokybei. Kadangi panaikintos išskirtinės augalinių vaistų teisės 
(arba jas ketinama panaikinti), biologiškai panašūs vaistai yra gana nauja vaistų kategorija, 
todėl laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki patvirtinimo turėtų būti ne ilgesnis kaip 
120 dienų.

Pakeitimas 210
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
180 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas neviršija 90 dienų, jeigu 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 5 dalį 
arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos terminus 
galima pratęsti.

Or. en
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Pakeitimas 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 
120 dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 
taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei tai 
generiniai vaistai – terminas neviršija 
60 dienų, jeigu pagal Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas generinis vaistas iš 
esmės panašus į referencinį vaistą ir šis 
referencinis vaistas jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 5 dalį 
arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos terminus 
galima pratęsti.

Or. en

Pakeitimas 212
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 120 
dienų. Tačiau jei tai vaistai, dėl kurių 
valstybės narės priimdamos sprendimą 

6. Valstybės narės, nepaisydamos savo 
vidaus procedūrų, užtikrina, kad bendras 
laikotarpis, per kurį atliekama šio 
straipsnio 5 dalyje nustatyta įtraukimo 
procedūra ir 3 straipsnyje nustatyta kainos 
patvirtinimo procedūra, neviršytų 180 
dienų. Jei tai generiniai vaistai – terminas 
yra 30 dienų, jeigu referencinis vaistas iš 
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taiko sveikatos technologijų vertinimą, 
tuomet terminas neviršija 180 dienų. Jei 
tai generiniai vaistai – terminas neviršija 
30 dienų, jeigu referencinis vaistas jau yra 
įtrauktas į valstybinės sveikatos draudimo 
sistemos taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 
5 dalį arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos 
terminus galima pratęsti.

esmės panašus, kaip nustatyta Direktyvoje 
2001/83/EB, ir jau yra įtrauktas į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį. Pagal šio straipsnio 5 dalį 
arba 3 straipsnio 5 dalį šiuos terminus 
galima pratęsti.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 213
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodytuose sprendimuose 
taip pat pateikiami ekspertų vertinimas, 
ekspertų nuomonė arba rekomendacijos, 
kuriomis jie pagrįsti. Pareiškėjas 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones, 
8 straipsnyje nustatytą teisių gynimo 
procedūrą ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

Šioje dalyje nurodytuose sprendimuose 
taip pat pateikiami ekspertų vertinimas, 
ekspertų nuomonė arba rekomendacijos, 
kuriomis jie pagrįsti. Pareiškėjas 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.
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Or. en

Pakeitimas 214
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodytuose sprendimuose 
taip pat pateikiami ekspertų vertinimas, 
ekspertų nuomonė arba rekomendacijos, 
kuriomis jie pagrįsti. Pareiškėjas 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones, 8 
straipsnyje nustatytą teisių gynimo 
procedūrą ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

Šioje dalyje nurodytuose sprendimuose 
taip pat pateikiami ekspertų vertinimas, 
ekspertų nuomonė arba rekomendacijos, 
kuriomis jie pagrįsti. Pareiškėjas 
informuojamas apie visas galimas teisių 
gynimo (įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėse narėse jau taikomos teisių gynimo procedūros, įskaitant teismines procedūras. Be 
to, šios procedūros yra valstybių narių suvereniteto dalis ir nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, susijusią su vaistų kainos tvirtinimo ir vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą 
procedūromis, kurias vykdo administracinės institucijos.

Pakeitimas 215
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į kriterijus, kuriais grindžiami 6 dalyje 
nurodyti sprendimai, turi būti įtrauktas 
nepatenkintų medicininių poreikių ir 
klinikinės naudos vertinimas, nauda 
visuomenei, inovacijos ir gyventojų 
pažeidžiamiausių grupių apsauga.
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Or. es

Pakeitimas 216
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 
skelbia kriterijus, į kuriuos privalo 
atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
priimdamos sprendimą dėl vaistų 
įtraukimo ar neįtraukimo į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį, 
ir praneša juos Komisijai.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi priimti sprendimą dėl vaisto įtraukimo arba neįtraukimo į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį yra valstybių narių kompetencija, valstybės narės neturi 
a priori pranešti Komisijai savo vertinimo kriterijų.

Pakeitimas 217
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 
skelbia kriterijus, į kuriuos privalo 
atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
priimdamos sprendimą dėl vaistų įtraukimo 
ar neįtraukimo į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį, ir praneša 
juos Komisijai.

8. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 
skelbia kriterijus, į kuriuos privalo 
atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
priimdamos sprendimą dėl vaistų įtraukimo 
ar neįtraukimo į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį, ir praneša 
juos Komisijai. Į šiuos kriterijus turi būti 
įtrauktas nepatenkintų medicininių 
poreikių ir klinikinės naudos vertinimas, 
nauda visuomenei, inovacijos ir gyventojų 
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pažeidžiamiausių grupių apsauga.

Or. es

Pakeitimas 218
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Teisių gynimo procedūra tais atvejais, kai 
buvo viršyti terminai, susiję su vaistų 
įtraukimu į sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį
1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.
2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:

(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 
7 straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą 
pagal kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
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tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
4. Valstybės narės užtikrina, kad už teisių 
gynimo procedūrą atsakingų institucijų 
priimtų sprendimų vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas.
5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, jeigu 
institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.
Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
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Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus 
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.

Or. cs

Pakeitimas 219
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Teisių gynimo procedūra tais atvejais, kai 
buvo viršyti terminai, susiję su vaistų 
įtraukimu į sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį
1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.
2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:
(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 7 
straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą 
pagal kiekvieną vėlavimo dieną.
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Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
4. Valstybės narės užtikrina, kad už teisių 
gynimo procedūrą atsakingų institucijų 
priimtų sprendimų vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas.
5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, jeigu 
institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.



PE498.042v02-00 56/98 AM\917073LT.doc

LT

Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus 
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Teisių gynimo procedūra tais atvejais, kai 
buvo viršyti terminai, susiję su vaistų 
įtraukimu į sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį
1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.
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2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:
(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 
7 straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą 
pagal kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
4. Valstybės narės užtikrina, kad už 
teisių gynimo procedūrą atsakingų 
institucijų priimtų sprendimų vykdymas 
būtų veiksmingai užtikrinamas.
5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
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6. 2 dalyje nurodyta institucija 
pateikia savo sprendimo motyvus. Be to, 
jeigu institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.
Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus 
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.

Or. en

Pakeitimas 221
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Teisių gynimo procedūra tais atvejais, kai 
buvo viršyti terminai, susiję su vaistų 
įtraukimu į sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį
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1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.
2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:
(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 
7 straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą pagal 
kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
4. Valstybės narės užtikrina, kad už teisių 
gynimo procedūrą atsakingų institucijų 
priimtų sprendimų vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas.
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5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, jeigu 
institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.
Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus 
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.

Or. sl

Pakeitimas 222
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai buvo viršyti 7 straipsnyje nustatyti 
terminai, pareiškėjas galėtų pasinaudoti 
veiksmingomis ir greitomis teisių gynimo 
priemonėmis.

2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:

Išbraukta.

(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 
7 straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą pagal 
kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
4. Valstybės narės užtikrina, kad už teisių 
gynimo procedūrą atsakingų institucijų 
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priimtų sprendimų vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas.
5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, jeigu 
institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.
Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.

Or. en

Pakeitimas 223
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai buvo viršyti 7 straipsnyje nustatyti 
terminai, pareiškėjas galėtų pasinaudoti 
veiksmingomis ir greitomis teisių gynimo 
priemonėmis.

2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:
(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 7 
straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą pagal 
kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
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4. Valstybės narės užtikrina, kad už teisių 
gynimo procedūrą atsakingų institucijų 
priimtų sprendimų vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas.
5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, jeigu 
institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.
Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus 
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.

Or. fr

Pagrindimas

Nors valstybės narės privalo numatyti teisių gynimo priemones, Komisija per daug griežtai 
reglamentuoja įgyvendinimo taisykles ir viršija savo įgaliojimus. Be to, sunku sutikti su tuo, 
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kad institucija farmacijos įmonei atlygintų žalą dėl vėlavimo.

Pakeitimas 224
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai buvo viršyti 7 straipsnyje 
nustatyti terminai, pareiškėjas galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis ir greitomis 
teisių gynimo priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai buvo viršyti 7 straipsnyje nustatyti 
terminai, pareiškėjas galėtų pasinaudoti 
veiksmingomis ir greitomis teisių gynimo 
priemonėmis.

2. Valstybės narės teisių gynimo 
procedūrai skiria instituciją ir paveda jai 
tokius įgaliojimus:

Išbraukta.

(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;
(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 
7 straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;
(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą pagal 
kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį.
Valstybės narės gali nustatyti, kad pirmoje 
pastraipoje nurodyta institucija gali 
atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių 
taikymo pasekmes visiems interesams, 
kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į 
visuomenės interesus, bei gali nuspręsti 
netaikyti tokių priemonių, jei jų 
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
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teikiamą naudą.
3. Sprendimas netaikyti laikinųjų 
priemonių neturi prejudicinės reikšmės 
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti 
tokias priemones, reikalavimui.
4. Valstybės narės užtikrina, kad už teisių 
gynimo procedūrą atsakingų institucijų 
priimtų sprendimų vykdymas būtų 
veiksmingai užtikrinamas.
5. 2 dalyje nurodyta institucija yra 
nepriklausoma nuo kompetentingų 
institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų 
vaistų kontrolę arba į sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį įtraukiamų vaistų 
asortimento nustatymą.
6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, jeigu 
institucija yra neteisminė, turi būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, 
garantuojančios procedūras, pagal kurias 
visos tariamai neteisėtos priemonės, kurių 
ėmėsi nepriklausoma institucija, arba visi 
tariami jai suteiktų įgaliojimų 
panaudojimo trūkumai galėtų būti 
peržiūrėti teisme arba kitoje institucijoje, 
kuri laikoma teismu ar tribunolu, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 267 straipsnyje, ir kuri 
nepriklauso nei nuo kompetentingos 
institucijos, nei nuo 2 dalyje nurodytos 
institucijos.
Tokios 2 dalyje nurodytos institucijos 
nariai skiriami ir atleidžiami iš pareigų 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip teisėjai, 
kiek tai susiję su institucija, atsakinga už 
jų skyrimą, jų kadenciją ir jų atleidimą. 
Bent nepriklausomos institucijos 
pirmininkas turi turėti tokią pačią 
juridinę ir profesinę kvalifikaciją, kaip 
teisėjai. Ši institucija priima sprendimus 
laikydamasi tvarkos, pagal kurią 
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai 
kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu 
turi būti teisiškai įpareigojantys.
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Or. en

Pakeitimas 225
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendime pašalinti vaistą iš valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos arba pakeisti 
atitinkamo vaisto kompensavimo dydį ar 
sąlygas yra nurodomi objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais pagrįsti motyvai. 
Kartu su tokiais sprendimais pateikiami 
visi vertinimai, ekspertų nuomonės arba 
rekomendacijos, kuriomis jie pagrįsti.
Pareiškėjas informuojamas apie visas 
galimas teisių gynimo (įskaitant teismines) 
priemones ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

1. Sprendime pašalinti vaistą iš valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos arba pakeisti 
atitinkamo vaisto kompensavimo dydį ar 
sąlygas yra nurodomi objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais pagrįsti motyvai. 
Pareiškėjas informuojamas apie visas 
galimas teisių gynimo (įskaitant teismines) 
priemones ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas teikti ekspertų ataskaitas, kuriomis remdamosi institucijos priima visus 
sprendimus, prieštaraujančius gamintojų komerciniams interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 226
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendime pašalinti vaistą iš valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos arba pakeisti 
atitinkamo vaisto kompensavimo dydį ar 
sąlygas yra nurodomi objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais pagrįsti motyvai. 
Kartu su tokiais sprendimais pateikiami 
visi vertinimai, ekspertų nuomonės arba 

1. Sprendime pašalinti vaistą iš valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos arba pakeisti 
atitinkamo vaisto kompensavimo dydį ar 
sąlygas yra nurodomi objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais pagrįsti motyvai. 
Kartu su tokiais sprendimais pateikiamas 
nepatenkintų medicininių poreikių 
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rekomendacijos, kuriomis jie pagrįsti. 
Pareiškėjas informuojamas apie visas 
galimas teisių gynimo (įskaitant teismines) 
priemones ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

vertinimas, nurodomas klinikinis poveikis 
bei socialinės sąnaudos ir apibūdinama 
gyventojų pažeidžiamiausių grupių 
apsauga, taip pat pateikiami visi 
vertinimai, ekspertų nuomonės arba 
rekomendacijos, kuriomis jie pagrįsti. 
Pareiškėjas informuojamas apie visas 
galimas teisių gynimo (įskaitant teismines) 
priemones ir pasinaudojimo tomis 
priemonėmis terminus.

Or. es

Pakeitimas 227
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sprendime pašalinti vaistų kategoriją iš 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
arba pakeisti atitinkamos kategorijos 
kompensavimo dydį ar sąlygas yra 
nurodomi objektyviais ir patikrinamais 
kriterijais pagrįsti motyvai, ir toks 
sprendimas skelbiamas atitinkamame 
leidinyje.

2. Sprendime pašalinti vaistų kategoriją iš 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
arba pakeisti atitinkamos kategorijos 
kompensavimo dydį ar sąlygas yra 
nurodomi objektyviais ir patikrinamais 
kriterijais pagrįsti motyvai.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti išsamų pagrindimą, kuriuo remdamosi institucijos priima visus 
sprendimus išbraukti vaistą iš valstybinės sveikatos draudimo sistemos, kurie prieštarauja 
gamintojų komerciniams interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 228
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sprendime pašalinti vaistų kategoriją iš 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
arba pakeisti atitinkamos kategorijos 
kompensavimo dydį ar sąlygas yra 
nurodomi objektyviais ir patikrinamais 
kriterijais pagrįsti motyvai, ir toks 
sprendimas skelbiamas atitinkamame 
leidinyje.

2. Sprendime pašalinti vaistų kategoriją iš 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
arba pakeisti atitinkamos kategorijos 
kompensavimo dydį ar sąlygas yra 
nurodomi objektyviais ir patikrinamais 
kriterijais pagrįsti motyvai, ir toks 
sprendimas skelbiamas atitinkamame 
leidinyje. Į šiuos kriterijus turi būti 
įtrauktas nepatenkintų medicininių 
poreikių vertinimas, klinikinis poveikis, 
socialinės sąnaudos ir gyventojų 
pažeidžiamiausių grupių apsauga.

Or. es

Pakeitimas 229
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Vaistų klasifikavimas jų įtraukimo į 
sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį 
tikslais
1. Kai vaistai skirstomi į grupes arba 
klasifikuojami pagal terapinius ar 
kitokius kriterijus siekiant juos įtraukti į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį, taikomos 2, 3 ir 4 dalys.
2. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 
skelbia objektyvius ir patikrinamus 
kriterijus, kuriais remiantis vaistai 
klasifikuojami siekiant juos įtraukti į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį, ir praneša juos Komisijai.
3. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 
skelbia metodus, naudojamus tokių į 
grupes skirstomų arba klasifikuojamų 
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vaistų įtraukimo į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį sąlygoms 
arba jų kompensavimo pagal tą sistemą 
dydžiui nustatyti.
4. Rinkodaros leidimo turėtojo prašymu 
kompetentingos institucijos nurodo 
objektyvius duomenis, kuriais, taikydamos 
2 ir 3 dalyse nurodytus kriterijus ir 
metodus, jos rėmėsi atitinkamo vaisto 
kompensavimo tvarkai nustatyti. Tokiais 
atvejais kompetentingos institucijos 
informuoja rinkodaros leidimo turėtoją 
apie visas galimas teisių gynimo (įskaitant 
teismines) priemones ir pasinaudojimo 
tomis priemonėmis terminus.

Or. cs

Pakeitimas 230
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Priemonės tam tikrų vaistų išrašymui 
kontroliuoti arba skatinti
1. Kai valstybės narės priima priemones, 
skirtas konkrečiai nurodytų vaistų 
išrašymui kontroliuoti arba skatinti, 
taikomos 2, 3 ir 4 dalys.
2. 1 dalyje nurodytos priemonės 
pagrindžiamos objektyviais ir 
patikrinamais kriterijais.
3. 1 dalyje nurodytos priemonės ir visi 
vertinimai, ekspertų nuomonės arba 
rekomendacijos, kuriomis jos pagrįstos, 
skelbiamos atitinkamame leidinyje.
4. Jeigu 1 dalyje nurodytos priemonės 
daro poveikį rinkodaros leidimo turėtojo 
interesams arba teisinei padėčiai, jo 
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prašymu kompetentingos institucijos 
nurodo objektyvius duomenis ir kriterijus, 
kuriais remiantis atitinkamam vaistui 
buvo nustatytos minėtos priemonės. 
Tokiais atvejais kompetentingos 
institucijos informuoja rinkodaros leidimo 
turėtoją apie visas galimas teisių gynimo 
(įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

Or. cs

Pakeitimas 231
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybės narės priima priemones, 
skirtas konkrečiai nurodytų vaistų 
išrašymui kontroliuoti arba skatinti, 
taikomos 2, 3 ir 4 dalys.

1. Kai valstybės narės priima priemones, 
skirtas konkrečiai nurodytų vaistų 
išrašymui kontroliuoti arba skatinti, 
taikomos 2 ir 3 dalys.

Or. fr

Pakeitimas 232
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytos priemonės ir visi 
vertinimai, ekspertų nuomonės arba 
rekomendacijos, kuriomis jos pagrįstos, 
skelbiamos atitinkamame leidinyje.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikalavimas teikti ekspertų ataskaitas, kuriomis remdamosi institucijos priima visus 
sprendimus, prieštaraujančius gamintojų komerciniams interesams, yra neproporcingas.

Pakeitimas 233
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytos priemonės ir visi 
vertinimai, ekspertų nuomonės arba 
rekomendacijos, kuriomis jos pagrįstos, 
skelbiamos atitinkamame leidinyje.

3. 1 dalyje nurodytos priemonės ir visi 
vertinimai, ekspertų nuomonės arba 
rekomendacijos, kuriomis jos pagrįstos, 
skelbiamos atitinkamame leidinyje ir yra 
prieinamos visuomenei.

Or. sl

Pakeitimas 234
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu 1 dalyje nurodytos priemonės 
daro poveikį rinkodaros leidimo turėtojo 
interesams arba teisinei padėčiai, jo 
prašymu kompetentingos institucijos 
nurodo objektyvius duomenis ir kriterijus, 
kuriais remiantis atitinkamam vaistui 
buvo nustatytos minėtos priemonės. 
Tokiais atvejais kompetentingos 
institucijos informuoja rinkodaros leidimo 
turėtoją apie visas galimas teisių gynimo
(įskaitant teismines) priemones ir 
pasinaudojimo tomis priemonėmis 
terminus.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

ES Teisingumo Teismas byloje C-62/09 leido taikyti priemones, kuriomis siekiama 
kontroliuoti ar skatinti tam tikrų vaistų išrašymą. Be to, šios priemonės nedaro poveikio 
vaistų įtraukimui į valstybių narių sveikatos draudimo sistemas. Dėl tokio pasiūlymo visi su 
vaistu (-ais), kuriam (-iems) taikomos šios priemonės, susiję konkurentai taip pat galėtų 
paduoti apeliaciją ir būtų patiriama didelių administracinių bei teisinių sunkumų.

Pakeitimas 235
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu 1 dalyje nurodytos priemonės daro 
poveikį rinkodaros leidimo turėtojo 
interesams arba teisinei padėčiai, jo 
prašymu kompetentingos institucijos 
nurodo objektyvius duomenis ir kriterijus, 
kuriais remiantis atitinkamam vaistui buvo 
nustatytos minėtos priemonės. Tokiais 
atvejais kompetentingos institucijos 
informuoja rinkodaros leidimo turėtoją 
apie visas galimas teisių gynimo (įskaitant 
teismines) priemones ir pasinaudojimo
tomis priemonėmis terminus.

4. Jeigu 1 dalyje nurodytos priemonės daro 
poveikį rinkodaros leidimo turėtojo 
interesams arba teisinei padėčiai, jo 
prašymu kompetentingos institucijos 
nurodo objektyvius duomenis ir kriterijus, 
kuriais remiantis atitinkamam vaistui buvo 
nustatytos minėtos priemonės.

Or. fr

Pagrindimas

Nors atrodo įprasta rinkodaros leidimo turėtojus informuoti apie priežastis, kuriomis 
remiantis įgyvendinamos priemonės, kurių tikslas – kontroliuoti arba skatinti tam tikrų vaistų 
išrašymą, šias priemones renkasi valstybės narės, apskritai siekiančios mažinti sveikatos 
priežiūros išlaidas; atrodo paradoksalu numatyti tokių priemonių finansines kompensacijas.

Pakeitimas 236
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3, 4, 5 ir 7 straipsniuose nustatyti 
terminai – tai laikotarpiai nuo paraiškos 
arba, tam tikrais atvejais, papildomos 
informacijos gavimo iki atitinkamo
sprendimo faktinio įsigaliojimo dienos. 
Visi sprendimui priimti ir įsigalioti būtini 
ekspertų vertinimai ir administraciniai 
veiksmai atliekami laikantis nustatytų 
terminų.

3, 4, 5 ir 7 straipsniuose nustatyti 
terminai – tai laikotarpiai nuo paraiškos 
arba, tam tikrais atvejais, papildomos 
informacijos gavimo iki sprendimo 
paskelbimo dienos. Visi sprendimui priimti 
ir įsigalioti būtini ekspertų vertinimai ir 
administraciniai veiksmai atliekami 
laikantis nustatytų terminų.

Or. cs

Pakeitimas 237
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tačiau jei tai generiniai vaistai, tam 
tikri paraiškos pateikimo ir sprendimų 
įsigaliojimo laikotarpiai neįtraukiami į 
terminus, jeigu nė vienas iš šių 
laikotarpių nėra ilgesnis kaip vienas 
kalendorinis mėnuo ir jeigu šie 
laikotarpiai yra konkrečiai 
reglamentuojami nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pakeitimas 238
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu numatyta, kad vykstant 
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sprendimų priėmimo procesui vykdomos 
pareiškėjo laboratorijos ir kompetentingos 
institucijos derybos, 3, 4, 5 ir 7 
straipsniuose nustatyti terminai netaikomi 
tol, kol kompetentinga institucija gauna 
pareiškėjo laboratorijos atsakymą dėl savo 
pasiūlymų.

Or. fr

Pakeitimas 239
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Papildomi kokybės, saugos, 
veiksmingumo arba biologinio 
lygiavertiškumo įrodymai
Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą.

Or. en

Pakeitimas 240
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi kokybės, saugos, veiksmingumo 
arba biologinio lygiavertiškumo įrodymai

Papildomi kokybės, saugos, 
veiksmingumo, biologinio lygiavertiškumo 
arba biologinio panašumo įrodymai
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Or. fr

Pagrindimas

Konkrečių nuostatų, susijusių su generiniais vaistais, įtraukimas yra pagrindinė šio išdėstymo 
nauja redakcija papildoma nauda. Tačiau siekiant apimti visus generinius vaistus, taip pat 
biologinę terapiją, reikėtų įtraukti ne tik biologinio lygiavertiškumo, bet ir biologinio 
panašumo sąvokas.

Pakeitimas 241
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi kokybės, saugos, veiksmingumo 
arba biologinio lygiavertiškumo įrodymai

Kokybės, saugos, veiksmingumo arba 
biologinio lygiavertiškumo įrodymai

Or. fr

Pakeitimas 242
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą.

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą 
(vaisto kokybė, sauga, veiksmingumas
arba biologinis lygiavertiškumas). 
Valstybėms narėms sudaromos sąlygos 
visapusiškai susipažinti su duomenimis, 
kuriais rinkodaros leidimą suteikusi 
institucija naudojosi vertindama šiuos 
aspektus, siekiant įvertinti santykinę 
vaisto saugą, veiksmingumą ir efektyvumą 
atsižvelgiant į sveikatos draudimo sistemą. 
Kompetentingos institucijos taip pat turi 
teisę prašyti pateikti papildomus 



AM\917073LT.doc 77/98 PE498.042v02-00

LT

duomenis, kad galėtų juos įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 243
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą.

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo pagrindinių aspektų 
(kokybės, saugos, veiksmingumo, 
biologinio lygiavertiškumo ar biologinio 
panašumo), kuriais buvo remiamasi 
suteikiant rinkodaros leidimą. Tačiau 
valstybės narės turi visas galimybes 
susipažinti su duomenimis, kuriuos 
naudoja rinkodaros leidimus išduodanti 
institucija, kad pagal sveikatos draudimo 
sistemą galėtų vertinti vaisto saugą ir
veiksmingumą. 

Or. fr

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad institucijos galėtų iš naujo vertinti susijusią terapinę naudą. Iš tikrųjų 
susijusi vaisto nauda gali labai skirtis, atsižvelgiant į naujų konkuruojančių molekulių 
pateikimą rinkai ar naujos terapinės savybės atradimą. Be to, šie lyginamieji vertinimai 
neįtraukti į rinkodaros leidimus išduodančių agentūrų įgaliojimus. Galiausiai biologinio 
lygiavertiškumo nereikia vertinti iš naujo.

Pakeitimas 244
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą.

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą. Tačiau valstybės narės 
vertinimo tikslais gali susipažinti su visais 
duomenimis, kuriais rinkodaros leidimą 
suteikusi institucija naudojosi vertindama 
šiuos aspektus. Kompetentingos 
institucijos taip pat turi teisę prašyti 
pateikti papildomus duomenis, kad galėtų 
juos įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą.

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo rinkodaros leidimo, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą, taip pat retųjų vaistų 
skyrimo kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų nepriimtina, jei nacionaliniu lygmeniu būtų abejojama šių vaistų papildoma medicinine 
nauda, nes ši nauda yra sine qua non sąlyga, taikoma vaistų leidimų išdavimui Europoje. 
Toks paaiškinimas visiškai neprieštarautų nacionalinių institucijų sprendimui kompensuoti 
retąjį vaistą arba jo nekompensuoti, tačiau skatintų labiau naudotis Europos lygmeniu įgyta 
patirtimi, siekiant informuoti nacionalines institucijas.
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Pakeitimas 246
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba biologinį 
lygiavertiškumą.

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
neturėtų kelti tikslo iš naujo vertinti 
svarbiausius aspektus (kokybę, saugą, 
veiksmingumą ar biologinį 
lygiavertiškumą), kuriais buvo remiamasi 
suteikiant rinkodaros leidimą. 
Tačiau valstybėms narėms turi būti 
suteikta galimybė susipažinti su visais 
duomenimis, kuriuos naudoja už 
rinkodaros leidimų išdavimą atsakingos 
institucijos, kad įtraukiant vaistą į 
privalomą sveikatos draudimo sistemą 
būtų galima vertinti jo saugą ir
veiksmingumą. Kompetentingoms 
institucijoms taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė įterpti ar pateikti papildomų 
duomenų, tinkamų vaistams vertinti.

Or. fr

Pagrindimas

Netinkamai aiškinant šį straipsnį, valstybėms narėms galėtų būti kliudoma naudotis 
duomenimis arba prašoma naujų duomenų, kuriais remdamosi jos galėtų atlikti vaistų, 
lyginamų su valstybės narės sveikatos draudimo sistemoje esamais vaistais, rizikos ir 
susijusios naudos santykio bei susijusio veiksmingumo vertinimą.

Pakeitimas 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraiškų teikimo, sprendimų priėmimo 
ir sprendimų dėl vaistų kainų reguliavimo 
pagal 3 straipsnį ar jų įtraukimo į 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį pagal 7 ir 9 straipsnius 
priėmimo procedūras valstybės narės laiko 
administracinėmis procedūromis, kurios 
nepriklauso nuo intelektinės nuosavybės 
teisių užtikrinimo.

1. Sprendimų priėmimo ir sprendimų dėl 
vaistų kainų reguliavimo pagal 3 straipsnį 
ar jų įtraukimo į valstybinių sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį pagal 7 ir 9 
straipsnius priėmimo procedūras valstybės 
narės laiko administracinėmis 
procedūromis, kurios nepriklauso nuo 
intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo.

Or. it

Pakeitimas 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraiškų teikimo, sprendimų priėmimo 
ir sprendimų dėl vaistų kainų reguliavimo 
pagal 3 straipsnį ar jų įtraukimo į 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį pagal 7 ir 9 straipsnius 
priėmimo procedūras valstybės narės laiko 
administracinėmis procedūromis, kurios 
nepriklauso nuo intelektinės nuosavybės 
teisių užtikrinimo.

1. Sprendimų priėmimo ir sprendimų dėl 
vaistų kainų reguliavimo pagal 3 straipsnį 
ar jų įtraukimo į valstybinių sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį pagal 7 ir 9 
straipsnius priėmimo procedūras valstybės 
narės laiko administracinėmis 
procedūromis, kurios nepriklauso nuo 
intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo.

Or. it

Pakeitimas 249
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga 2. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
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negali būti priežastis atsisakyti priimti 
sprendimą, susijusį su vaisto kaina arba jo 
įtraukimu į valstybinę sveikatos draudimo 
sistemą, jį panaikinti arba atšaukti.

negali būti priežastis atsisakyti priimti 
sprendimą, susijusį su vaisto kaina arba jo 
įtraukimu į valstybinę sveikatos draudimo 
sistemą, jį panaikinti arba atšaukti. Tačiau 
jokiomis aplinkybėmis iš valstybių narių 
negali būti atimta teisė tikrinti intelektinę 
nuosavybę.

Or. sl

Pakeitimas 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalys taikomos nepažeidžiant 
Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, 
susijusių su intelektinės nuosavybės 
apsauga.

3. 1 ir 2 dalys taikomos nepažeidžiant 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, 
susijusių su intelektinės nuosavybės 
apsauga. Siekiant tinkamai taikyti šio 
straipsnio nuostatas, jos neturi trukdyti 
valdžios institucijai pateikto prašymo ar 
valdžios institucijos priimto sprendimo dėl 
gaminio kainos nustatymo ar jo įtraukimo 
į valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį laikyti objektyviu ir priimtinu 
įrodymu, kuriuo kompetentinga teisminė 
institucija galėtų remtis nustatydama 
esamą ar būsimą intelektinės nuosavybės 
teisės pažeidimą. 

Or. it

Pakeitimas 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant tinkamai taikyti šio straipsnio 
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nuostatas, jos neturi trukdyti valdžios 
institucijai pateikto prašymo ar valdžios 
institucijos priimto sprendimo dėl gaminio 
kainos nustatymo ar jo įtraukimo į 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų 
taikymo sritį laikyti objektyviu ir priimtinu 
įrodymu, kuriuo kompetentinga teisminė 
institucija galėtų remtis nustatydama 
esamą ar būsimą intelektinės nuosavybės 
teisės pažeidimą.

Or. it

Pakeitimas 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 ir 2 dalys gali būti netaikomos 
šalyse, kuriose generinio produkto 
rinkodaros leidimo arba leidimo 
kompensuoti kainą išdavimas lemia 
atitinkamo referencinio vaisto kainos ir 
(arba) kompensavimo sąlygų pasikeitimą.

Or. it

Pakeitimas 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 ir 2 dalys gali būti netaikomos 
šalyse, kuriose generinio produkto 
rinkodaros leidimo arba leidimo 
kompensuoti kainą išdavimas lemia 
atitinkamo referencinio vaisto kainos ir 
(arba) kompensavimo sąlygų pasikeitimą. 
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Or. it

Pakeitimas 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu generinio produkto rinkodaros 
arba kainos kompensavimo leidimo 
išdavimas lemia atitinkamo referencinio 
vaisto kainos ir (arba) kompensavimo 
sąlygų pasikeitimą, valstybės narės gali 
taikyti specialias priemones ir teisines 
procedūras intelektinės nuosavybės 
teisėms apsaugoti.

Or. it

Pakeitimas 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės gali taikyti specialias 
priemones ir teisines procedūras 
intelektinės nuosavybės teisėms apsaugoti, 
jeigu generinio produkto rinkodaros arba 
kainos kompensavimo leidimo išdavimas 
lemia atitinkamo referencinio vaisto 
kainos ir (arba) kompensavimo sąlygų 
pasikeitimą.

Or. it

Pakeitimas 256
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos su suinteresuotosiomis 
šalimis
Kai valstybė narė ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, ji suteikia 
suinteresuotosioms šalims galimybę per 
pagrįstą laikotarpį pateikti pastabas dėl 
priemonės projekto. Kompetentingos 
institucijos skelbia konsultacijų taisykles. 
Konsultacijų rezultatai, išskyrus 
konfidencialią informaciją, vadovaujantis 
Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais 
dėl verslo informacijos konfidencialumo, 
skelbiami viešai.

Or. cs

Pakeitimas 257
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai valstybė narė ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, ji suteikia 
suinteresuotosioms šalims galimybę per 
pagrįstą laikotarpį pateikti pastabas dėl 
priemonės projekto. Kompetentingos 
institucijos skelbia konsultacijų taisykles. 
Konsultacijų rezultatai, išskyrus 
konfidencialią informaciją, vadovaujantis 
Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais dėl 
verslo informacijos konfidencialumo, 
skelbiami viešai.

Kai valstybė narė ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, ji suteikia 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pacientų ir vartotojų organizacijas,
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabas dėl priemonės projekto. 
Kompetentingos institucijos skelbia 
konsultacijų taisykles. Konsultacijų 
rezultatai, išskyrus konfidencialią 
informaciją, vadovaujantis Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktais dėl verslo 
informacijos konfidencialumo, skelbiami 
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viešai.

Or. en

Pakeitimas 258
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai valstybė narė ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, ji suteikia 
suinteresuotosioms šalims galimybę per 
pagrįstą laikotarpį pateikti pastabas dėl 
priemonės projekto. Kompetentingos 
institucijos skelbia konsultacijų taisykles. 
Konsultacijų rezultatai, išskyrus 
konfidencialią informaciją, vadovaujantis 
Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais dėl 
verslo informacijos konfidencialumo, 
skelbiami viešai.

Kai valstybė narė ketina iš esmės išdėstyti 
nauja redakcija bet kurią priemonę, kuri 
patenka į šios direktyvos taikymo sritį, ji 
suteikia suinteresuotosioms šalims 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabas dėl priemonės projekto. 
Kompetentingos institucijos skelbia 
konsultacijų taisykles. Konsultacijų 
rezultatai, išskyrus konfidencialią 
informaciją, vadovaujantis Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktais dėl verslo 
informacijos konfidencialumo, skelbiami 
viešai.

Or. fr

Pakeitimas 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Kainų skaidrumas

1. Bent kartą per metus kompetentingos 
institucijos atitinkamame leidinyje skelbia 
ir Komisijai pateikia išsamų sąrašą vaistų, 
kuriems taikomos jų sveikatos draudimo 
sistemos ir kurių kainos buvo nustatytos 
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atitinkamu laikotarpiu, kartu nurodant 
kainas, kuriomis tokie produktai gali būti 
pardavinėjami.
2. Komisija ir valstybės narės išnagrinėja 
tolesnio bendradarbiavimo dėl EURIPID 
kainų informacijos duomenų bazės, kuri 
kainų skaidrumo požiūriu visos ES mastu 
duoda papildomos naudos, veikimo 
būdus.

Or. en

Pakeitimas 260
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pranešimai apie nacionalinių priemonių 
projektus
1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai 
numatytos priemonės projektą ir 
priemonę pagrindžiančias priežastis.
2. Jei reikia, valstybės narės tuo pačiu 
metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės 
susijusių pagrindinių įstatymų arba kitų 
teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo reikia 
pasiūlytos priemonės poveikiui įvertinti.
3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.
4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.
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Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.
5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Or. cs

Pakeitimas 261
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pranešimai apie nacionalinių priemonių 
projektus
1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai 
numatytos priemonės projektą ir 
priemonę pagrindžiančias priežastis.
2. Jei reikia, valstybės narės tuo pačiu 
metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės 
susijusių pagrindinių įstatymų arba kitų 
teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo reikia 
pasiūlytos priemonės poveikiui įvertinti.
3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.
4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
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savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.
Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.
5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Or. hu

Pagrindimas

Mums neramu dėl to, kad šiame pasiūlyme numatytas išankstinio pranešimo reikalavimas, po 
kurio iki galutinio Komisijai taikomo termino nustatytas trijų mėnesių laukimo laikotarpis. Jei 
būtų patvirtinta ši nuostata, valstybės narės negalėtų lanksčiai reaguoti į makroekonomines 
sąlygas, kuriomis grindžiamas taisyklių pakeitimas.

Pakeitimas 262
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pranešimai apie nacionalinių priemonių 
projektus
1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai 
numatytos priemonės projektą ir 
priemonę pagrindžiančias priežastis.
2. Jei reikia, valstybės narės tuo pačiu 
metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės 
susijusių pagrindinių įstatymų arba kitų 
teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo reikia 
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pasiūlytos priemonės poveikiui įvertinti.
3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.
4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.
Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.
5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Or. en

Pakeitimas 263
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pranešimai apie nacionalinių priemonių 
projektus
1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai 
numatytos priemonės projektą ir 
priemonę pagrindžiančias priežastis.
2. Jei reikia, valstybės narės tuo pačiu 
metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės 
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susijusių pagrindinių įstatymų arba kitų 
teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo reikia 
pasiūlytos priemonės poveikiui įvertinti.
3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.
4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.
Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.
5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Or. en

Pakeitimas 264
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pranešimai apie nacionalinių priemonių 
projektus
1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai 
numatytos priemonės projektą ir 
priemonę pagrindžiančias priežastis.
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2. Jei reikia, valstybės narės tuo pačiu 
metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės 
susijusių pagrindinių įstatymų arba kitų 
teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo reikia 
pasiūlytos priemonės poveikiui įvertinti.
3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.
4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.
Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.
5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Or. fr

Pagrindimas

Šio straipsnio nuostatomis viršijama tai, kas būtina siekiamam tikslui įgyvendinti, ir 
pažeidžiamas subsidiarumo principas.

Pakeitimas 265
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pranešimai apie nacionalinių priemonių 
projektus
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1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka 
į šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai 
numatytos priemonės projektą ir 
priemonę pagrindžiančias priežastis.
2. Jei reikia, valstybės narės tuo pačiu 
metu pateikia tiesiogiai ir iš esmės 
susijusių pagrindinių įstatymų arba kitų 
teisės aktų nuostatų tekstą, jei jo reikia 
pasiūlytos priemonės poveikiui įvertinti.
3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.
4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.
5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Or. fr

Pagrindimas

Ši biurokratinė procedūra neleistų valstybėms narėms greitai reaguoti į susidariusią naują 
padėtį, dėl kurios kiltų grėsmė jų sveikatos sistemos tvarumui. Be to, šiuo pasiūlymu kišamasi 
į valstybių narių teisę organizuoti savo sveikatos priežiūros sistemą ir pažeidžiamas 
subsidiarumo principas.

Pakeitimas 266
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybės narės ketina priimti arba 
pakeisti bet kurią priemonę, kuri patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai numatytos 
priemonės projektą ir priemonę 
pagrindžiančias priežastis.

1. Kai valstybės narės priima arba iš dalies 
pakeičia bet kurią priemonę, kuri patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, jos pateikia 
Komisijai galutinį tekstą ir priemonę 
pagrindžiančias priežastis.

Or. fr

Pakeitimas 267
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybės narės pakeičia projektą 
taip, kad stipriai pasikeičia priemonės 
taikymo sritis arba esmė, arba sutrumpėja 
iš pradžių numatytas įgyvendinimo 
tvarkaraštis, jos iš naujo pateikia 1 dalyje 
nurodytą priemonės projektą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 268
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.

Išbraukta.

Atitinkama valstybė narė kuo išsamiau 
atsižvelgia į Komisijos pastabas, visų 
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pirma jeigu nurodoma, kad priemonė gali 
būti nesuderinama su Sąjungos teise.

Or. fr

Pakeitimas 269
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.

Komisija gali per du mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei.

Or. sl

Pakeitimas 270
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą. Jei 
Komisija pateikė pastabas pagal 4 dalį, su 
šiuo tekstu pateikiama ataskaita, kurioje 
nurodoma, kokių priemonių imtasi gavus 
Komisijos pastabas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 271
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki […] [įrašyti datą –
kiti metai po 18 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos] sausio 31 d. ir 
po to iki kiekvienų metų sausio 31 d. bei 
liepos 1 d. atitinkame leidinyje paskelbia ir 
Komisijai pateikia išsamią ataskaitą, 
nurodydamos tokią informaciją:

1. Valstybės narės iki […] [įrašyti datą –
kiti metai po 18 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos] sausio 31 d. ir 
po to iki kiekvienų metų sausio 31 d. 
atitinkamame leidinyje paskelbia ir 
Komisijai pateikia išsamią ataskaitą, 
nurodydamos tokią informaciją:

Or. cs

Pakeitimas 272
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki […] [įrašyti datą –
kiti metai po 18 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos] sausio 31 d. ir 
po to iki kiekvienų metų sausio 31 d. bei 
liepos 1 d. atitinkame leidinyje paskelbia ir 
Komisijai pateikia išsamią ataskaitą, 
nurodydamos tokią informaciją:

1. Valstybės narės iki […] [įrašyti datą –
kiti metai po 18 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos] sausio 31 d. ir 
po to iki kiekvienų metų sausio 31 d. 
atitinkamame leidinyje paskelbia ir 
Komisijai pateikia išsamią ataskaitą, 
nurodydamos tokią informaciją:

Or. fr

Pakeitimas 273
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki […] [įrašyti datą –
kiti metai po 18 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos] sausio 31 d. ir 
po to iki kiekvienų metų sausio 31 d. bei 
liepos 1 d. atitinkame leidinyje paskelbia ir 

1. Valstybės narės iki […] [įrašyti datą –
kiti metai po 18 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos] sausio 31 d. ir 
po to iki kiekvienų metų sausio 31 d. 
atitinkamame leidinyje paskelbia ir 
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Komisijai pateikia išsamią ataskaitą, 
nurodydamos tokią informaciją:

Komisijai pateikia išsamią ataskaitą,
nurodydamos tokią informaciją:

Or. fr

Pagrindimas

Šios ataskaitos turėtų būti skelbiamos kasmet, siekiant išvengti per didelės administracinės 
naštos, taip pat siekiant remtis platesniu duomenų pagrindu, dėl kurio galima susidaryti 
bendresnį vaizdą.

Pakeitimas 274
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija kas šešis mėnesius skelbia 
ataskaitą, kurioje pateikia valstybių narių 
pagal 1 dalį pateiktą informaciją.

2. Komisija kartą per metus skelbia 
ataskaitą, kurioje pateikia valstybių narių 
pagal 1 dalį pateiktą informaciją.

Or. cs

Pakeitimas 275
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [paskutinę 
12-ojo mėnesio dieną po šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tokių nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip [paskutinę 
24-ojo mėnesio dieną po šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tokių nuostatų tekstą.

Or. cs
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Pakeitimas 276
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Šios direktyvos įgyvendinimo ataskaita
1. Valstybės narės teikia Komisijai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą –
pirmąją [įrašyti datą – per dvejus metus 
nuo 18 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytos datos], ir vėliau –
kas trejus metus.
2. Komisija iki [įrašyti datą – per trejus 
metus nuo 18 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytos datos] pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Kartu 
su ataskaita gali būti teikiami atitinkami 
pasiūlymai.

Or. cs

Pakeitimas 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija iki [įrašyti datą – per trejus 
metus nuo 18 straipsnio 1 dalie antroje 
pastraipoje nurodytos datos] pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Kartu 
su ataskaita gali būti teikiami atitinkami 
pasiūlymai.

2. Komisija iki [įrašyti datą – per trejus 
metus nuo 18 straipsnio 1 dalie antroje 
pastraipoje nurodytos datos] pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. 
Prireikus kartu su šia ataskaita gali būti 
teikiami atitinkami pasiūlymai dėl šios 
direktyvos dalinio pakeitimo.
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Or. it

Pakeitimas 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Stebėsena ir ataskaitų teikimas
1. Praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertina šios direktyvos 
įgyvendinimą.
2. Komisija aprūpinama pakankamais 
ištekliais, reikalingais šios direktyvos 
įgyvendinimui stebėti.

Or. en


