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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden 
sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0084),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0056/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Itävallan kansallisneuvoston ja Luxemburgin edustajainhuoneen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 
mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon 
(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ...
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta tällaisilla eroilla olisi vähemmän 
vaikutuksia sisämarkkinoihin, kansallisten 
toimenpiteiden olisi oltava sellaisten 
menettelyjä koskevien 
vähimmäisvaatimusten mukaisia, joiden 
avulla asianomaiset osapuolet voivat 
varmistaa, että kyseiset toimenpiteet eivät 
aiheuta tuonnin tai viennin määrällisiä 
rajoituksia tai muita toimenpiteitä, joilla on
vastaava vaikutus. Kyseisten vaatimusten 
ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa niiden 
jäsenvaltioiden menettelytapoihin, joissa 
lääkkeiden hintojen määrittäjänä käytetään 
ensisijaisesti vapaata kilpailua. Näiden 
vaatimusten ei liioin pitäisi vaikuttaa 
hintojen vahvistamista ja 
sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä 
koskeviin kansallisiin toimintalinjoihin, 
paitsi jos se on tarpeen avoimuuden 
saavuttamiseksi tässä direktiivissä 
tarkoitetulla tavalla sekä sisämarkkinoiden 
toimivuuden varmistamiseksi. 

(6) Jotta tällaisilla eroilla olisi vähemmän 
vaikutuksia sisämarkkinoihin, kansallisten 
toimenpiteiden olisi oltava sellaisten 
menettelyjä koskevien 
vähimmäisvaatimusten mukaisia, joiden 
avulla asianomaiset osapuolet voivat 
varmistaa, että kyseiset toimenpiteet eivät 
aiheuta tuonnin tai viennin määrällisiä 
rajoituksia tai muita toimenpiteitä, joilla on 
vastaava vaikutus. Menettelyjä koskevilla 
vähimmäisvaatimuksilla olisi myös 
varmistettava oikeusvarmuus ja avoimuus 
toimivaltaisten viranomaisten tehdessä 
päätöksiä lääkkeiden hinnoittelusta ja 
korvaamisesta kansallisista 
sairausvakuutusjärjestelmistä samalla, 
kun edistetään lääkkeiden tuotantoa, 
nopeutetaan geneeristen lääkkeiden 
pääsyä markkinoille ja kannustetaan 
uusien lääkkeiden tutkimusta ja 
kehittämistä. Kyseisten vaatimusten ei 
kuitenkaan pitäisi vaikuttaa niiden 
jäsenvaltioiden menettelytapoihin, joissa 
lääkkeiden hintojen määrittäjänä käytetään 
ensisijaisesti vapaata kilpailua. Näiden 
vaatimusten ei liioin pitäisi vaikuttaa 
hintojen vahvistamista ja 
sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä 
koskeviin kansallisiin toimintalinjoihin, 
paitsi jos se on tarpeen avoimuuden 
saavuttamiseksi tässä direktiivissä 
tarkoitetulla tavalla sekä sisämarkkinoiden 
toimivuuden varmistamiseksi. 

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Innovatiivisten hoitomuotojen 
tuomiseksi potilaiden saataville 
toimivaltaiset viranomaiset ja myyntiluvan 
haltijat tekevät yhä useammin 
sopimuksia, joiden nojalla tietty lääke 
sisällytetään yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään, mutta samalla 
valvotaan ennalta sovittuja seikkoja 
määräpituisen ajanjakson ajan, jotta 
voidaan puuttua lääkkeen tehoon ja/tai 
suhteelliseen tehoon tai asianmukaiseen 
käyttöön liittyviin näytön heikkouksiin. 
Tällaisten sopimusten ehtoja ei usein 
saada määriteltyä asetetussa määräajassa, 
minkä vuoksi nämä sopimukset olisi 
perusteltua jättää tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaiset 
sopimukset olisi rajattava tiettyihin 
hoitoaloihin, joilla ne todella 
helpottaisivat innovatiivisten lääkkeiden 
tuomista potilaiden saataville tai 
mahdollistaisivat sen, ne olisivat edelleen 
vapaaehtoisia eivätkä vaikuttaisi 
myyntiluvan haltijan oikeuteen esittää 
hakemus tämän direktiivin mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kaikkien suoraan tai epäsuorasti 
lääkkeiden hintoja sääntelevien 
toimenpiteiden sekä yleisen 
sairausvakuutuksen 
lääkekorvausjärjestelmien piiriin 
kuulumista koskevien toimenpiteiden olisi 

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

perustuttava avoimiin, puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin 
arviointiperusteisiin, jotka ovat 
riippumattomia tuotteen alkuperästä ja 
jotka tarjoavat vaikutusten kohteena 
oleville yrityksille riittävät, kansallisten 
menettelyjen mukaiset oikeussuojakeinot, 
tuomioistuinteitse toteutettavat 
oikeuskeinot mukaan luettuina. Näitä 
vaatimuksia olisi sovellettava myös 
kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
valvoa tai edistää tiettyjen lääkkeiden 
määräämistä, koska kyseisten 
toimenpiteiden perusteella määräytyy myös 
lääkkeiden tosiasiallinen kuuluminen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa 9 päivänä 
maaliskuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/24/EU1 15 artiklan mukaisella 
unionin tuella terveydenhuollon 
menetelmien arviointia koskevalle 
yhteistyölle pyritään optimoimaan ja 
sovittamaan yhteen terveydenhuollon 
menetelmien arviointimenetelmiä, joiden 
on määrä myös vähentää viiveitä 
lääkkeiden hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyissä, joissa jäsenvaltiot 
hyödyntävät terveydenhuollon 
menetelmien arviointia päätöksenteon 
tukena. Terveydenhuollon menetelmien 
arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
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tietoja, jotka koskevat terveydenhuollon 
menetelmien suhteellista tehoa ja 
tapauksen mukaan lyhyen ja pitkän 
aikavälin vaikuttavuutta, ja otetaan 
huomioon arvioitavan lääkkeen 
laajemmat taloudelliset ja sosiaaliset 
hyödyt tai kustannustehokkuus 
toimivaltaisten viranomaisten käyttämiä 
menetelmiä noudattaen. 
Terveydenhuollon menetelmien arviointi 
on monitieteinen prosessi, jossa tehdään 
systemaattisesti, avoimesti, 
puolueettomasti ja määrätietoisesti 
yhteenvetoja tiedosta, joka koskee 
terveydenhuollon menetelmien käytön 
lääketieteellisiä, sosiaalisia, taloudellisia 
ja eettisiä näkökohtia. Sillä pyritään 
tuottamaan tietoa sellaisen turvallisen ja 
vaikuttavan terveyspolitiikan määrittelyn 
tueksi, joka on potilaskeskeistä ja pyrkii 
parhaaseen mahdolliseen hyötyyn.
______________
1 EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

hallinnollisen sovittelun avulla ennen 
oikeudellisen menettelyn aloittamista ja
pannaan täytäntöön ja valvotaan 
hinnoittelu- ja korvauspäätöksiä koskevien 
määräaikojen noudattamista

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho, 
mukaan luettuna geneeristen lääkkeiden 
biologinen samanarvoisuus ja 
biosimilaarien lääkkeiden 
samankaltaisuus vertailulääkkeen kanssa, 
varmistetaan myyntilupamenettelyjen 
puitteissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ei 
pitäisi hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä arvioida uudelleen seikkoja, 
joihin myyntilupa perustuu, kuten kyseisen 
lääkkeen laatua, turvallisuutta, tehoa,
biologista samanarvoisuutta tai 
biosimilaarisuutta. Harvinaislääkkeen 
myyntilupa perustuu asetuksen (EY) 
N:o 141/2000 mukaisesti myös useiden 
perusteiden arviointiin, kuten lääkkeen 
merkittävä hyöty unionissa tarjolla oleviin 
vaihtoehtoisiin lääkkeisiin verrattuna, 
eikä näitä perusteita tulisi arvioida 
uudelleen hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyjen yhteydessä.

Or. en



PR\905310FI.doc 11/33 PE491.292v01-00

FI

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Vaikka myyntiluvan perusteena 
olevia seikkoja ei arvioida uudelleen 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
yhteydessä, toimivaltaisten viranomaisten 
olisi voitava pyytää, saada ja käyttää 
myyntilupamenettelyssä tuotettuja tietoja 
arviointia ja terveydenhuollon 
menetelmien arviointia varten. 
Myyntiluvasta sekä hinnoittelusta ja 
korvaamisesta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava vaihtaa tietoja 
kansallisella tasolla, mikäli tällaisia 
menettelyjä sovelletaan. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi myös voitava ottaa 
huomioon tai tuottaa asiaankuuluvia 
lisätietoja arviointia ja terveydenhuollon 
menetelmien arviointia varten.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiivin 2001/83/ETY mukaisesti 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole riittävä 
peruste kieltäytyä myöntämästä 
myyntilupaa tai peruuttaa myyntilupa 
väliaikaisesti tai kokonaan. Samoin 
hakemuksia, päätöksentekomenettelyjä 
sekä päätöksiä, joilla säännellään 
lääkkeiden hintoja tai määritetään niiden 
kuuluminen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin, olisi pidettävä 
hallintomenettelyinä, jotka eivät 
sellaisenaan liity teollis- ja 

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

tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 
valvontaan. Mainituista menettelyistä 
vastaavien kansallisten viranomaisten ei 
geneeristä tai biosimilaaria lääkettä 
koskevaa hakemusta tarkastellessaan pitäisi 
edellyttää tietoja vertailulääkkeen 
patentointitilanteesta eikä tutkia väitetyn 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksen 
aiheellisuutta, jos geneerinen tai 
biosimilaari lääke on valmistettu tai 
saatettu markkinoille viranomaisten 
päätöksen jälkeen. Teollis- ja 
tekijänoikeuskysymysten ei näin ollen 
pitäisi häiritä eikä viivästyttää hinnoittelu-
ja korvausmenettelyjä jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten päätöksenteon avoimuus, 
yhtenäisyys ja riippumattomuus olisi 
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varmistettava julkistamalla hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksistä vastaaviin elimiin 
osallistuvien asiantuntijoiden nimet sekä 
ilmoitukset heidän sidonnaisuuksistaan. 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Jäsenvaltiot ovat moneen kertaan 
muuttaneet sairausvakuutusjärjestelmiään 
tai ottaneet käyttöön uusia menettelyjä, 
jotka kuuluvat direktiivin 89/105/ETY 
soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen 
perustaa tiedotusjärjestelmä, jonka
tarkoituksena on varmistaa kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
kuuleminen. 

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) viranomaisten ja lääkkeen myyntiluvan 
haltijan välisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin, joiden tarkoituksena on 
sisällyttää lääke sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään ja valvoa samalla 
sopimuspuolten ennalta sopimia, 
lääkkeen tehoon ja/tai suhteelliseen 
tehoon tai asianmukaiseen käyttöön 
liittyviä seikkoja, ja mahdollistaa kyseisen 
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lääkkeen toimittaminen potilaille tietyin 
edellytyksin ja määräpituisen ajanjakson 
ajan;

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä vain vapaaehtoiset sopimukset, joiden 
valvontaa ja tuloksia koskevien perusteiden määrittely ja niistä sopiminen veisi 
toimivaltaisilta viranomaisilta ja myyntiluvan haltijoilta enemmän aikaa, koska lopullisena 
päämääränä on mahdollistaa kyseisen lääkkeen tehokas toimittaminen potilaille tietyin 
edellytyksin.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
määrittää, mitkä lääkkeet voivat sisältyä 
sopimuksiin tai julkisiin hankintoihin. 
Liikesalaisuuksia koskevan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
sopimuksiin tai julkisiin hankintoihin 
sisältyviä lääkkeitä koskevat perustiedot, 
kuten lääkkeen nimi ja myyntiluvan 
haltijan nimi, on asetettava julkisesti 
saataville, kun sopimus on tehty tai 
hankintamenettely saatettu päätökseen.

Or. en

Perustelu

Sopimusten tai julkisten hankintojen perusteella yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmiin sisällytettäviin lääkkeisiin olisi sovellettava avoimuutta ja julkistamista 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. 
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
 2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5) 'terveydenhuollon menetelmien
arvioinnilla' tarkoitetaan arviointia, jossa 
tarkastellaan vähintään lääkkeen 
suhteellista tehoa tai lyhyen ja pitkän 
aikavälin vaikuttavuutta verrattuna muihin 
terveydenhuollon menetelmiin tai 
toimenpiteisiin, joita tietyn kliinisen tilan 
hoitamiseksi on käytössä. 

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnille tarvitaan yhteinen määritelmä, joka ei rajoita 
toimivaltaisten viranomaisten kansallisella tasolla soveltamia täydentäviä 
arviointimenetelmiä mutta jolla voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten soveltaessa tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Lyhyempi määräaika on geneeristen lääkkeiden tapauksessa täysin perusteltu ja hyödyttäisi 
sekä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiä että potilaita. Määräajoissa olisi 
kuitenkin otettava huomioon ja mahdollistettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
harkinta ja erityistoimenpiteet geneeristen lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lyhyempi määräaika on geneeristen lääkkeiden tapauksessa täysin perusteltu ja hyödyttäisi 
sekä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiä että potilaita. Määräajoissa olisi 
kuitenkin otettava huomioon ja mahdollistettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
harkinta ja erityistoimenpiteet geneeristen lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ne arviointiperusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon päätettäessä lääkkeiden 
hinnoista. Nämä arviointiperusteet ja 
tiedot kansallisista tai alueellisista 
päätöksentekoelimistä on asetettava 
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lyhyempi määräaika on geneeristen lääkkeiden tapauksessa täysin perusteltu ja hyödyttäisi 
sekä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiä että potilaita. Määräajoissa olisi 
kuitenkin otettava huomioon ja mahdollistettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
harkinta ja erityistoimenpiteet geneeristen lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

päivän kuluessa siitä, kun täydentävät 
tiedot otettiin vastaan. Niiden lääkkeiden 
osalta, joita koskevassa päätöksenteossa 
jäsenvaltiot käyttävät terveydenhuollon 
menetelmien arviointia, määräaika on 
90 päivää. Geneeristen lääkkeiden osalta 
kyseinen määräaika on 25 päivää, sillä 
edellytyksellä että toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo sisällyttäneet 
vertailulääkkeen yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään. 
Jäsenvaltiot eivät saa pyytää mitään 
täydentäviä tietoja, joita ei nimenomaisesti 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa ohjeissa. 

Or. en

Perustelu

Lyhyempi määräaika on geneeristen lääkkeiden tapauksessa täysin perusteltu ja hyödyttäisi 
sekä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiä että potilaita. Määräajoissa olisi 
kuitenkin otettava huomioon ja mahdollistettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
harkinta ja erityistoimenpiteet geneeristen lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Lyhyempi määräaika on geneeristen lääkkeiden tapauksessa täysin perusteltu ja hyödyttäisi 
sekä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiä että potilaita. Määräajoissa olisi 
kuitenkin otettava huomioon ja mahdollistettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
harkinta ja erityistoimenpiteet geneeristen lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ne arviointiperusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon päätettäessä siitä, sisällytetäänkö 
lääkkeitä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmään. Nämä 
arviointiperusteet ja tiedot kansallisista tai 
alueellisista päätöksentekoelimistä on 
asetettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten elin, jolle 
annetaan valtuudet 

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
oikeussuojamenettelyä varten 
hallinnollinen elin, jolle annetaan 
valtuudet 
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Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) määrätä maksettavaksi hakijalle 
vahingonkorvauksia, jos 7 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ei noudateta ja 
vahingonkorvauksia vaaditaan, ellei 
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, 
että viivästyminen ei johdu kyseisestä 
viranomaisesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On asiasta vastaavan hallinnollisen elimen tai tuomioistuimen tehtävä päättää kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, määrätäänkö hakijalle maksettavaksi vahingonkorvauksia, jos 
7 artiklassa säädettyjä määräaikoja ei noudateta.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) saattaa kaikki tapaukset, joissa 
toimivaltainen viranomainen on 
perusteettomasti jättänyt noudattamatta 
määräaikoja, viipymättä asiasta vastaavan 
hallinnollisen elimen tai tuomioistuimen 
käsiteltäväksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) määrätä maksettavaksi uhkasakko, 
joka lasketaan jokaiselta 
myöhästymispäivältä. 

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

On asiasta vastaavan hallinnollisen elimen tai tuomioistuimen tehtävä päättää kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, määrätäänkö maksettavaksi uhkasakko, jos 7 artiklassa säädettyjä 
määräaikoja ei noudateta. 

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan c alakohdan soveltamiseksi 
uhkasakkoa laskettaessa on otettava 
huomioon rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja tarve varmistaa sakon varoittava 
vaikutus, jotta voidaan välttää rikkomisen 
toistuminen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 8 artiklan tarkistamisesta.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 8 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen on 
perusteltava päätöksensä. Jos kyseinen elin 
ei ole tuomioistuin, on lisäksi säädettävä 
menettelyistä, joilla varmistetaan 
mahdollisuus saattaa riippumattoman 
elimen lainvastaisiksi väitetyt toimenpiteet 
tai sille annettujen toimivaltuuksien 
väitetyt väärinkäytökset tuomioistuimen tai 
muun sellaisen elimen tutkittaviksi, joka on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 267 artiklassa tarkoitettu 
tuomioistuin ja riippumaton sekä 
toimivaltaisesta viranomaisesta että 2 
kohdassa tarkoitetusta elimestä.

6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun elimen on 
perusteltava päätöksensä. On lisäksi 
säädettävä menettelyistä, joilla 
varmistetaan mahdollisuus saattaa 
riippumattoman elimen lainvastaisiksi 
väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen 
toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 
tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen 
tutkittaviksi, joka on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
267 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja 
riippumaton sekä toimivaltaisesta 
viranomaisesta että 2 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 8 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki päätökset poistaa lääke tai 
lääkeryhmä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiristä ja yhteenveto 
päätösten perusteluista on asetettava 
julkisesti saataville.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan 
soveltuvassa julkaisussa ja toimitettava 
komissiolle ne puolueettomat ja 
todennettavissa olevat arviointiperusteet, 
joiden mukaisesti lääkkeet luokitellaan 
niiden sisällyttämiseksi yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava julkisesti 
saataville ja toimitettava komissiolle ne 
puolueettomat ja todennettavissa olevat 
arviointiperusteet, joiden mukaisesti 
lääkkeet luokitellaan niiden 
sisällyttämiseksi yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ryhmiteltävien tai luokiteltavien 
lääkkeiden osalta jäsenvaltioiden on 
julkaistava asiaan soveltuvassa 
julkaisussa ja toimitettava komissiolle 
menetelmät, joita käytetään määritettäessä, 
missä laajuudessa ja millä edellytyksin 
lääkkeet sisällytetään yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän 
piiriin.

3. Ryhmiteltävien tai luokiteltavien 
lääkkeiden osalta jäsenvaltioiden on 
asetettava julkisesti saataville ja 
toimitettava komissiolle menetelmät, joita 
käytetään määritettäessä, missä laajuudessa 
ja millä edellytyksin lääkkeet sisällytetään 
yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmän piiriin. 

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, mukaan luettuna kaikki 

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

arvioinnit, asiantuntijalausunnot tai -
suositukset, joihin toimenpiteet perustuvat, 
on asetettava julkisesti saataville. 

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Laatua, turvallisuutta, tehoa tai biologista 
samanarvoisuutta koskeva lisänäyttö

Laatua, turvallisuutta, tehoa, biologista 
samanarvoisuutta tai biosimilaarisuutta 
koskeva lisänäyttö

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan perusteena olevien seikkojen uudelleenarviointikiellon olisi koskettava myös 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä biosimilaareja lääkkeitä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan perusteena olevien seikkojen uudelleenarviointikiellon olisi koskettava myös 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä biosimilaareja lääkkeitä.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen 
ei rajoita toimivaltaisten viranomaisten 
oikeutta pyytää, saada ja käyttää 
myyntilupamenettelyssä tuotettuja tietoja 
arviointia ja terveydenhuollon 
menetelmien arviointia varten.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
-15 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-15 artikla
Päätöksentekoelinten avoimuus
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
vastaavat lääkkeiden hintavalvonnasta tai 
lääkkeiden kuulumisesta yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien 
piiriin, asettavat julkisesti saataville 
säännöllisesti päivitetyn luettelon 
päätöksentekoelintensä jäsenistä sekä 
ilmoitukset heidän sidonnaisuuksistaan.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
hallinnolliseen elimeen.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten päätöksenteon avoimuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi 
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on tärkeää asettaa julkisesti saataville kansallisten menettelyjen mukaiseen päätöksentekoon 
osallistuvien elinten kaikkien asiantuntijoiden nimet ja ilmoitukset heidän 
sidonnaisuuksistaan.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja etenkin potilas- ja kuluttajajärjestöjä olisi kuultava 
ennen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan lainsäädäntötoimenpiteen hyväksymistä tai 
muuttamista.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

16 artiklassa säädetyt toimenpiteet ja sen säännökset eivät vaikuta oikeasuhteisilta direktiivin 
tavoitteisiin ja keinoihin nähden. Komissio saanee jo kansallista täytäntöönpanoa koskevien 
18 artiklan 2 kohdan säännösten ansiosta riittävästi tietoa voidakseen valvoa direktiivin 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vuosittainen kertomus, johon kerätään vaaditut tiedot, lienee riittävä mahdollistamaan tarkan 
yleiskuvan ja analyysin määräaikojen noudattamisen suuntauksista.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Vuosittainen kertomus, johon kerätään vaaditut tiedot, lienee riittävä mahdollistamaan tarkan 
yleiskuvan ja analyysin määräaikojen noudattamisen suuntauksista.



PE491.292v01-00 32/33 PR\905310FI.doc

FI

PERUSTELUT

Esittelijä pitää hyvänä komission ehdotusta ja sen keskeisiä säännöksiä, jotka perustuvat 
tarkkaan arvioon lääkemarkkinoiden nykytilasta sekä etenkin taloudellisista rajoituksista ja 
olosuhteista, joissa toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä lääkevalmisteiden 
hinnoittelusta ja korvaamisesta. Esittelijä yhtyy näkemykseen, että ehdotuksen 
yleistavoitteena on oltava saattaa nykyinen lainsäädäntökehys ajan tasalle, jotta voidaan 
selkiyttää menettelyjä koskevia jäsenvaltioiden velvollisuuksia sekä varmistaa, että 
sisämarkkinat toimivat moitteettomasti ja että niitä koskevalla lainsäädännöllä voidaan 
tehokkaasti välttää hinnoittelu- ja korvauspäätösten viiveet ja lääkkeiden kaupan esteiden 
syntyminen.

Vaikka lääkevalmisteiden hinnoittelun ja korvaamisen on jatkossakin kuuluttava 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen päätäntävaltaan, menettelyjä koskevilla 
vähimmäisvaatimuksilla olisi varmistettava oikeusvarmuus ja avoimuus toimivaltaisten 
viranomaisten toiminnassa, edistettävä lääkkeiden tuotantoa ja geneeristen valmisteiden 
pääsyä markkinoille ja kannustettava uusien lääkevalmisteiden tutkimusta ja kehittämistä, ja 
kaiken tämän perimmäisenä tarkoituksena on oltava kohtuuhintaisen hoidon tuominen 
kaikkien potilaiden saataville Euroopassa.

Esittelijä kannattaa täysin komission ehdotusta lääkkeiden hinnoittelu- ja korvaamispäätösten 
kahtalaisista ja eriytetyistä määräajoista ja lisäajan antamisesta näin jäsenvaltioille, jotka 
hyödyntävät terveydenhuollon menetelmien arviointia tässä päätöksenteossa. Potilaiden 
oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa annetussa direktiivissä 
2011/24/EU luodaan pohja terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevalle 
eurooppalaiselle yhteistyölle, jonka on määrä myös vähentää viiveitä. Terveydenhuollon 
menetelmien arvioinnille tarvitaan kuitenkin yhteinen määritelmä, joka ei rajoita kansallisen 
tason täydentäviä arviointimenetelmiä mutta jolla voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus toimivaltaisten viranomaisten soveltaessa tämän direktiivin säännöksiä. 
Terveydenhuollon menetelmien arviointiin kannustamisen tarkoituksena on tuottaa tietoa 
sellaisen turvallisen ja tehokkaan terveyspolitiikan määrittelyn tueksi, joka on potilaskeskeistä 
ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen hyötyyn.

Esittelijä pitää ensisijaisen tärkeänä lujittaa päätöksentekoprosessin ja tehtyjen päätösten 
avoimuutta koskevia säännöksiä, mitä yleisö yhä suuremmassa määrin odottaa, etenkin 
lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen. Siksi esittelijä ehdottaa lisätoimenpiteitä ja 
toimivaltaiselle viranomaiselle velvollisuutta julkistaa päätöksentekoelimiinsä osallistuvien 
asiantuntijoiden nimet ja sidonnaisuudet. Tällaisilla säännöksillä ja asiakirjojen ja tiedon 
julkisen saatavuuden parantamisella on pyrittävä lisäämään tehtyjen päätösten avoimuutta, 
yhtenäisyyttä ja riippumattomuutta ja viime kädessä myös kansalaisten luottamusta 
vastuullisiin viranomaisiin.

Komissio on ehdottanut merkittäviä säännöksiä, joiden tarkoituksena on puuttua tämän 
päivitetyn lainsäädäntökehyksen kautta vuonna 2009 tehdyn lääkealaa koskevan selvityksen 
havaintoihin tarpeettomista viiveistä geneeristen lääkkeiden tuomisessa unionin markkinoille. 
Nämä säännökset ja etenkin myyntiluvan perusteena olevien seikkojen 
uudelleenarviointikielto ja säännökset teollis- ja tekijänoikeuksien erillisyydestä säilytetään, 
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mutta samalla on otettava huomioon lääkemarkkinoiden kehitys, kuten se, että myyntiin 
hyväksytään yhä enemmän biosimilaareja lääkkeitä. Vaikka lyhyemmät määräajat ovat 
geneeristen lääkkeiden tapauksessa täysin perusteltuja ja hyödyttäisivät sekä yleisen 
sairausvakuutuksen korvausjärjestelmiä että potilaita, niissä olisi kuitenkin otettava huomioon 
ja mahdollistettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten harkinta ja erityistoimenpiteet 
geneeristen lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen suhteen.

Esittelijä ehdottaa geneerisiä lääkkeitä koskevien määräaikojen pidentämistä, koska pitää 
tarpeellisena muuttaa komission ehdotusta, jotta säännökset voitaisiin panna järkevästi ja 
tehokkaasti täytäntöön ja toimivaltaiset viranomaiset voisivat riittävän joustavasti ja 
itsenäisesti varmistaa tämän direktiivin noudattamisen. Oikeussuojamenettelyn, jota 
sovelletaan, jos lääkkeiden sisällyttämistä sairausvakuutuksen korvausmenettelyjen piiriin 
koskevia määräaikoja ei noudateta, on oltava hallinnollinen, ja mikäli viivästys on 
perusteeton, tapaus on saatettava asiasta vastaavan hallinnollisen elimen tai tuomioistuimen 
käsiteltäväksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Suhteellisuus on myös hyvin tärkeää direktiivin toimenpiteiden kelvollisen ja järkevän 
toteuttamisen mahdollistamiseksi. Esittelijä katsoo, että 16 artiklan säännökset kansallisten 
toimenpideluonnosten ilmoittamisesta eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja menevät 
komission asettamia tavoitteita pidemmälle. Komissio saanee jo kansallista täytäntöönpanoa 
koskevien 18 artiklan 2 kohdan säännösten ansiosta riittävästi tietoa voidakseen valvoa 
direktiivin moitteetonta saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Esittelijän kiitokset lainsäädäntään osallistuneille

Esittelijä kiittää komissiota ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota Kyprosta 
moitteettomasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä tämän mietinnön laadinnassa.

Esittelijä haluaa lisäksi kiittää arvokkaasta panoksesta seuraavia järjestö- ja liike-elämän 
toimijoita, jotka ovat välittäneet kantansa ja näkemyksensä ehdotetusta direktiivistä: 
Euroopan potilasfoorumi (EPF), Euroopan harvinaisten tautien järjestö (EURORODIS), 
Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA), European Confederation of 
Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE), Euroopan rinnakkaislääkeyhdistys (EGA), 
GlaxoSmithKline, Celgene, European Social Insurers Platform (ESIP), Représentation des 
institutions françaises de sécurité sociale auprès de l'UE, Alliance for cost-efficiency in 
healthcare (COSTEFF), Prescrire ja Health Action International – Europe.


