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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, 
reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių 
sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu
(COM(2012) 0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0084),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0056/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Austrijos Nacionalinės Tarybos ir Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagal 
Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas 
nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant sumažinti tokių nesutapimų (6) siekiant sumažinti tokių nesutapimų 

                                               
1 OL C ...
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poveikį vidaus rinkai nacionalinės 
priemonės turėtų atitikti minimalius 
procedūrinius reikalavimus, kad 
suinteresuotosios šalys galėtų patikrinti, ar 
tos priemonės nėra kiekybiniai importo 
arba eksporto apribojimai arba jiems 
lygiavertės priemonės. Tačiau šie 
reikalavimai neturėtų daryti poveikio tų 
valstybių narių, kurios, nustatydamos 
vaistų kainas, pirmiausia remiasi laisva 
konkurencija, politikai. Jie taip pat neturėtų 
daryti poveikio atskirų valstybių kainų 
nustatymo ir socialinės apsaugos planų 
sudarymo politikai, nebent tokiu mastu, 
kiek yra būtina saugumui kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje pasiekti ir vidaus rinkos 
veikimui užtikrinti;

poveikį vidaus rinkai nacionalinės 
priemonės turėtų atitikti minimalius 
procedūrinius reikalavimus, kad 
suinteresuotosios šalys galėtų patikrinti, ar 
tos priemonės nėra kiekybiniai importo 
arba eksporto apribojimai arba jiems 
lygiavertės priemonės. Šie minimalūs 
procedūriniai reikalavimai taip pat turėtų 
užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą 
kompetentingoms institucijoms priimant 
sprendimus, susijusius su vaistų kainų ir 
jų kompensavimo tvarkos pagal 
valstybines sveikatos draudimo sistemas 
nustatymu, taip pat turėtų skatinti vaistų 
gamybą, jų greitesnį patekimą į generinių 
vaistų rinką ir naujų vaistų mokslinius 
tyrimus bei plėtrą. Tačiau šie reikalavimai 
neturėtų daryti poveikio tų valstybių narių, 
kurios, nustatydamos vaistų kainas, 
pirmiausia remiasi laisva konkurencija, 
politikai. Jie taip pat neturėtų daryti 
poveikio atskirų valstybių kainų nustatymo 
ir socialinės apsaugos planų sudarymo 
politikai, nebent tokiu mastu, kiek yra 
būtina saugumui kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje pasiekti ir vidaus rinkos 
veikimui užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kompetentingos institucijos ir 
prekybos leidimų turėtojai vis dažniau 
sudaro sutartis teikti pacientams prieigą 
prie novatoriškų gydymo metodų 
įtraukdami vaistą į valstybinę sveikatos 
draudimo sistemą, sykiu nustatytą 
laikotarpį stebėdami veiksnius, dėl kurių 
susitarta iš anksto, ypač siekiant 
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išsklaidyti esamas abejones, ar galima 
įrodyti, kad konkretus vaistas veiksmingas 
ir (arba) sąlyginai veiksmingas arba kaip 
jis tur būti tinkamai vartojamas. 
Vėlavimas nustatyti tokių sutarčių sąlygas 
dažnai viršija numatytus laiko limitus ir 
pateisina tai, kad šios sutartys nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį. Sutartys 
turėtų būti sudaromos tik terapijos srityse, 
kuriose jų sudarymas pacientams labai 
palengvintų arba suteiktų prieigą prie 
naujoviškų vaistų, jos išliktų savanoriškos 
ir neturėtų poveikio prekybos leidimų 
turėtojų teisei pateikti prašymą laikantis 
šios direktyvos nuostatų. 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. enPagrindimas
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Sąjungos parama 
bendradarbiavimui sveikatos technologijų 
vertinimo srityje pagal 2011 m. kovo 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių 
į sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse įgyvendinimo1

15 straipsnį siekiama optimaliai naudoti ir 
koordinuoti sveikatos technologijų 
vertinimo metodiką, kuri galiausiai taip 
pat turėtų sumažinti vaistų, dėl kurių 
priimdamos sprendimus valstybės narės 
naudoja sveikatos technologijų vertinimą, 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procesų vėlavimus. Ypač sveikatos 
technologijų vertinimas apima 
informaciją apie sveikatos technologijų 
santykinį efektyvumą ir trumpalaikį bei 
ilgalaikį efektyvumą (jei taikoma), taip pat 
atsižvelgiant į platesnę vertinamo vaisto 
ekonominę ir socialinę naudą taikant 
kompetentingų institucijų naudojamą 
metodiką. Sveikatos technologijų 
vertinimas yra tarpdalykinis procesas, per 
kurį sistemingai, skaidriai, nešališkai ir 
tvirtai apibendrinama informacija apie 
medicinines, socialines, ekonomines ir 
etines problemas, susijusias su sveikatos 
technologijos naudojimu. Juo siekiama 
padėti suformuoti saugią ir veiksmingą 
sveikatos politiką, orientuotą į pacientą ir 
siekiančią didžiausios vertės.
______________
1 OL L 88, 2011 4 4, p. 45.

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) valstybių narių teisminės teisių 
gynimo priemonės neturėjo ypatingos 
reikšmės užtikrinant, ar laikomasi terminų, 
nes dažnai ilgos nacionalinės jurisdikcijos 
procedūros atgraso susijusias bendroves 
nuo ketinimų imtis teisinių veiksmų. Todėl 
reikia nustatyti veiksmingas priemones, 
skirtas užtikrinti greitą pažeidimų 
išsprendimą administracinio 
tarpininkavimo būdu prieš pradedant 
teismo procesą, taip pat kontroliuoti ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi sprendimų 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo 
priėmimo terminų;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) generinių vaistų kokybė, sauga ir 
veiksmingumas, taip pat jų 
bioekvivalentiškumas ir biologinis
produktų panašumas referenciniam vaistui 
užtikrinami per rinkodaros leidimo 
procedūras. Todėl valstybės narės per 
kainų nustatymo ir kompensavimo 
procedūras neturėtų iš naujo vertinti 
aspektų, kuriais buvo remiamasi suteikiant 
rinkodaros leidimą, įskaitant vaisto 
kokybę, saugą, veiksmingumą,
bioekvivalentiškumą arba biologinį
panašumą. Retųjų vaistų rinkodaros 
leidimas taip pat grindžiamas keleto 
kriterijų vertinimu, įskaitant didelę 
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produkto teikiamą naudą, palyginti su bet 
kokiu Sąjungoje prieinamu alternatyviu 
produktu, remiantis Reglamentu (EB) 
Nr. 141/2000, kurio nereikia iš naujo 
vertinti taikant kainų nustatymo ir 
kompensavimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) tai, kad elementai, kuriais 
grindžiamas rinkodaros leidimas, 
pakartotinai nevertinami pagal kainų 
nustatymo ir kompensavimo procedūras, 
neturėtų kliudyti kompetentingoms 
institucijoms prašyti pateikti duomenis, 
kurie buvo gauti vykdant rinkodaros 
leidimo suteikimo procedūrą vertinimo ir 
sveikatos technologijų vertinimo tikslais, 
juos vertinti ir jais naudotis. 
Kompetentingų institucijų, atsakingų už 
rinkodaros leidimo išdavimą ir kainų 
nustatymą bei kompensavimą, duomenų 
mainai turėtų būti vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu, jei tokios procedūros taikomos. 
Kompetentingoms institucijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama įtraukti papildomus 
atitinkamus duomenis arba juos gauti 
vertinimo ir sveikatos technologijų 
vertinimo tikslais;

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
viešą prieigą prie dokumentų ir 
informacijos – jie turėtų būti tinkamai 
skelbiami laikantis nacionalinės 



PE491.292v01-00 12/31 PR\905310LT.doc

LT

praktikos, pvz., galėtų apimti elektroninį 
ir internetinį formatą; 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) nacionalinių kompetentingų 
institucijų vykdomos sprendimų priėmimo 
procedūros skaidrumas, principingumas 
ir nepriklausomumas turėtų būti 
užtikrinamas viešai skelbiant specialistų, 
dirbančių institucijose, atsakingose už 
sprendimų dėl kainų nustatymo ir 
kompensavimo priėmimą, pavardes ir 
interesų deklaracijas; 

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) valstybės narės dažnai keitė savo 
sveikatos draudimo sistemas arba priėmė 
naujų priemonių, kurios patenka į 
Direktyvos 89/105/EEB taikymo sritį.
Todėl būtina nustatyti keitimosi 
informacija mechanizmą, skirtą užtikrinti, 
kad būtų konsultuojamasi su visomis
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ribotos trukmės susitarimams, kuriuos
savanoriškai sudaro valdžios institucijos ir 
rinkodaros leidimo turėtojas, kad šį vaistą 
būtų galima įtraukti į sveikatos draudimo 
sistemą ir sykiu stebėti veiksnius, dėl 
kurių abi šalys susitarė iš anksto ir kurie 
susiję su konkretaus vaisto veiksmingumu 
ir (arba) sąlyginiu veiksmingumu, taip pat 
suteikti galimybę veiksmingai tiekti tą 
vaistą pacientams tam tikromis sąlygomis
ir nustatytą laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Į šios direktyvos taikymo sritį galėtų būti neįtraukiami tik tie savanoriški susitarimai, kuriuos 
sudarantiems rinkodaros leidimų turėtojams ir kompetentingoms institucijoms reikia daugiau 
laiko susitarti dėl stebėjimo ir rezultatų kriterijų nustatymo. Galutinis tikslas turėtų būti 
galimybės veiksmingai skirti šį vaistą pacientams tam tikromis sąlygomis suteikimas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios direktyvos nuostatos taikomos 
priemonėms, skirtoms nustatyti, kuriems 
vaistams gali būti taikomi ribotos trukmės 
susitarimai ar viešųjų pirkimų procedūros.
Vadovaujantis Sąjungos ir nacionaliniais 
teisės aktais dėl verslo informacijos 
konfidencialumo pagrindinė informacija, 
susijusi su į susitarimą ar viešųjų pirkimų 
procedūras įtrauktu vaistu, pvz., produkto 
pavadinimas ir rinkodaros leidimo 
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turėtojo pavadinimas, skelbiama viešai, 
kai tik susitarimai pasirašomi ar 
procedūros užbaigiamos; 

Or. enPagrindimas

Minimalūs skaidrumo ir viešo atskleidimo reikalavimai turėtų būti taikomi vaistams, 
kompensuojamiems pagal valstybinę sveikatos draudimo sistemą sudarant specialias sutartis 
arba taikant viešųjų pirkimų procedūrą. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
 2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nepažeidžiant kompetentingų institucijų taikomų nacionalinio lygmens papildomų vertinimo 
metodų būtina nustatyti bendrą sveikatos technologijų vertinimo apibrėžtį siekiant užtikrinti 
teisinį tikrumą ir nuoseklumą, kai nacionalinės kompetentingos institucijos taiko šioje 
direktyvoje numatytas nuostatas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl tam tikro vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų po paraiškos, kurią 
pagal atitinkamoje valstybėje narėje 

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

nustatytus reikalavimus pateikė rinkodaros 
leidimo turėtojas, gavimo. Tačiau jei tai 
vaistai, dėl kurių valstybės narės 
priimdamos sprendimą taiko sveikatos 
technologijų vertinimą, tuomet terminas 
yra 90 dienų. Jei tai generiniai vaistai –
terminas yra 25 dienos, jeigu referencinio 
vaisto kaina yra patvirtinta kompetentingų 
institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Trumpesnių terminų generiniams vaistams nustatymas visiškai pateisinamas ir suteiktų 
naudos ir valstybinėms sveikatos draudimo sistemoms, ir pacientams. Tačiau nustatant šiuos 
terminus rekėtų atsižvelgti į nacionalinių kompetentingų institucijų pastabas ir leisti joms 
taikyti konkrečias priemones priimant sprendimus dėl generinių vaistų kainų nustatymo ir 
kompensavimo.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Trumpesnių terminų generiniams vaistams nustatymas visiškai pateisinamas ir suteiktų 
naudos ir valstybinėms sveikatos draudimo sistemoms, ir pacientams. Tačiau nustatant šiuos 
terminus rekėtų atsižvelgti į nacionalinių kompetentingų institucijų pastabas ir leisti joms 
taikyti konkrečias priemones priimant sprendimus dėl generinių vaistų kainų nustatymo ir 
kompensavimo.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Valstybės narės skelbia kriterijus, į 
kuriuos privalo atsižvelgti kompetentingos 
institucijos, tvirtindamos vaistų kainas, ir 
praneša apie juos Komisijai. Šie kriterijai 
ir informacija apie sprendimus 
priimančias nacionalinio ar regioninio 
lygmens įstaigas skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19

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 
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 25 dienos, jeigu referencinis 
vaistas jau yra įtrauktas į valstybinės 
sveikatos draudimo sistemos taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Trumpesnių terminų generiniams vaistams nustatymas visiškai pateisinamas ir suteiktų 
naudos ir valstybinėms sveikatos draudimo sistemoms, ir pacientams. Tačiau nustatant šiuos 
terminus rekėtų atsižvelgti į nacionalinių kompetentingų institucijų pastabas ir leisti joms 
taikyti konkrečias priemones priimant sprendimus dėl generinių vaistų kainų nustatymo ir 
kompensavimo.
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Pakeitimas 20

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 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 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 nacionaliniuose teisės aktuose 
arba administracinėse gairėse.

Or. en

Pagrindimas

Trumpesnių terminų generiniams vaistams nustatymas visiškai pateisinamas ir suteiktų 
naudos ir valstybinėms sveikatos draudimo sistemoms, ir pacientams. Tačiau nustatant šiuos
terminus rekėtų atsižvelgti į nacionalinių kompetentingų institucijų pastabas ir leisti joms 
taikyti konkrečias priemones priimant sprendimus dėl generinių vaistų kainų nustatymo ir 
kompensavimo.

Pakeitimas 21

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 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. en

Pagrindimas

Trumpesnių terminų generiniams vaistams nustatymas visiškai pateisinamas ir suteiktų 
naudos ir valstybinėms sveikatos draudimo sistemoms, ir pacientams. Tačiau nustatant šiuos 
terminus reikėtų atsižvelgti į nacionalinių kompetentingų institucijų pastabas ir leisti joms 
taikyti konkrečias priemones priimant sprendimus dėl generinių vaistų kainų nustatymo ir 
kompensavimo.

Pakeitimas 22

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 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. Šie 
kriterijai ir informacija apie sprendimus 
priimančias nacionalinio ar regioninio 
lygmens įstaigas skelbiama viešai.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Spręsti dėl pareiškėjui padarytos žalos, kai buvo nesilaikoma 7 straipsnyje nustatytų terminų, 
atlyginimo turėtų būti palikta pagal nacionalinę teisę atitinkamai administracinei ar teisminei 
institucijai.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atvejais, kai kompetentinga institucija 
nepateisinamai nesilaiko terminų, 
nedelsiant pagal nacionalinę teisę kreiptis 
į atitinkamas administracines ar teismines 
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institucijas;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti baudą, apskaičiuotą pagal 
kiekvieną vėlavimo dieną. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Spręsti dėl baudos, kai buvo nesilaikoma 7 straipsnyje nustatytų terminų, nustatymo turėtų 
būti palikta pagal nacionalinę teisę atitinkamai administracinei ar teisminei institucijai. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 8 straipsnio pakeitimais.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alignment with amendments on Article 8

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

6. 2 dalyje nurodyta institucija pateikia 
savo sprendimo motyvus. Be to, 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.

Or. en
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Pagrindimas

Alignment with amendments on Article 8

Pakeitimas 30

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. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sprendimas pašalinti vaistą ar vaistų 
kategoriją iš valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos skelbiamas viešai ir 
pateikiama motyvų pareiškimo santrauka.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atitinkamame leidinyje 2. Valstybės narės viešai skelbia 
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skelbia objektyvius ir patikrinamus 
kriterijus, kuriais remiantis vaistai 
klasifikuojami siekiant juos įtraukti į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį, ir praneša juos Komisijai.

objektyvius ir patikrinamus kriterijus, 
kuriais remiantis vaistai klasifikuojami 
siekiant juos įtraukti į valstybinės sveikatos
draudimo sistemos taikymo sritį, ir praneša 
juos Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės atitinkamame leidinyje
skelbia metodus, naudojamus tokių į 
grupes skirstomų arba klasifikuojamų 
vaistų įtraukimo į valstybinės sveikatos 
draudimo sistemos taikymo sritį sąlygoms 
arba jų kompensavimo pagal tą sistemą 
dydžiui nustatyti.

3. Valstybės narės viešai skelbia metodus, 
naudojamus tokių į grupes skirstomų arba 
klasifikuojamų vaistų įtraukimo į 
valstybinės sveikatos draudimo sistemos 
taikymo sritį sąlygoms arba jų 
kompensavimo pagal tą sistemą dydžiui 
nustatyti.

Or. en

Pakeitimas 34

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 viešai.

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi kokybės, saugos, veiksmingumo 
arba biologinio lygiavertiškumo įrodymai

Papildomi kokybės, saugos, 
veiksmingumo, bioekvivalentiškumo arba 
biologinio panašumo įrodymai

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl pakartotinio elementų, kuriais yra paremti rinkodaros leidimai, vertinimo 
netaikymas taip pat turėtų būti taikoma biologiškai panašiems vaistams, patvirtintiems pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

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.

1. 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 bioekvivalentiškumą ar
biologinį panašumą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl pakartotinio elementų, kuriais yra paremti rinkodaros leidimai, vertinimo 
netaikymas taip pat turėtų būti taikoma biologiškai panašiems vaistams, patvirtintiems pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 4 dalį.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalis taikoma nepažeidžiant 
kompetentingų institucijų teisės prašyti 
pateikti duomenis, kurie buvo gauti 
vykdant rinkodaros leidimo suteikimo 
procedūrą vertinimo ir sveikatos 
technologijų vertinimo tikslais, juos 
vertinti ir jais naudotis.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
-15 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-15 straipsnis
Sprendimus priimančių institucijų 
skaidrumas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, 
kontroliuojančios vaistų kainas ar 
nustatančios vaistų kompensavimo pagal 
sveikatos draudimo sistemas tvarką, viešai 
skelbia nuolatos atnaujinamą savo 
sprendimus priimančių institucijų narių 
sąrašą ir šių narių interesų deklaracijas.
2. 1 dalis taip pat taikoma 8 straipsnio 
2 dalyje nurodytai administracinei 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kompetentingų institucijų priimamų sprendimų skaidrumą ir 
principingumą, labai svarbu, kad būtų viešai skelbiamos visų ekspertų, pagal nacionalines 
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procedūras dalyvaujančių sprendimų priėmimo procese, pavardės ir interesų deklaracijos.

Pakeitimas 39

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 teisėkūros priemonę, kuri 
patenka į šios direktyvos taikymo sritį, ji 
suteikia suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas, pvz., pacientų ir vartotojų 
grupes, 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. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės organizacijos, visų pirma pacientų ir vartotojų grupės, turėtų būti 
įtrauktos į bet kokį konsultavimosi procesą, vykstantį prieš priimant ar iš dalies keičiant 
teisėkūros priemonę, patenkančią į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 40

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 
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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.
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

Pagrindimas

Nepanašu, kad 16 straipsnyje numatomos priemonės ir nuostatos yra proporcingos šios 
direktyvos tikslams ir priemonėms. 18 straipsnio 2 dalyje pateiktos perkėlimo į nacionalinę 
teisę nuostatos jau turėtų suteikti Europos Komisijai pakankamai informacijos atliekant šios 
direktyvos įgyvendinimo stebėseną.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies 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. 
atitinkame leidinyje paskelbia ir Komisijai 
pateikia išsamią ataskaitą, nurodydamos 
tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Siekiat tikslesnės apžvalgos ir terminų įgyvendinimo atitinkamų tendencijų analizės, būtų 
labiau tinkama teikti metinę ataskaitą, kurioje būtų surinkti prašomi duomenys ir informacija.

Pakeitimas 42

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 kasmet skelbia ataskaitą, 
kurioje pateikia valstybių narių pagal 1 dalį 
pateiktą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiat tikslesnės apžvalgos ir terminų įgyvendinimo atitinkamų tendencijų analizės, būtų 
labiau tinkama teikti metinę ataskaitą, kurioje būtų surinkti prašomi duomenys ir informacija.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir jo pagrindines nuostatas, paremtas tikslia 
farmacijos produktų rinkų dabartinių sąlygų, dabartinio konteksto ir apribojimų, visų pirma 
finansinių, kuriais remdamosi valdžios institucijos turi nuspręsti dėl vaistų kainų ir jų 
kompensavimo, analize. Pranešėja pritaria nuomonei, kad bendras šio pasiūlymo tikslas turėtų 
būti atnaujinti esamą teisės aktų sistemą siekiant patikslinti valstybių narių procedūrines 
prievoles ir užtikrinti bendros rinkos gerą veikimą be vidaus rinkos teisės aktų efektyvumą 
tiek siekiant išvengti vilkinimo priimant sprendimus dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
tiek šalinant prekybos farmacijos produktais kliūtis. 

Nors turėtų būti gerbiama išskirtinė valstybių narių kompetencija priimant sprendimus dėl 
vaistų kainų ir jų kompensavimo, minimaliais procedūriniais reikalavimais turėtų taip pat būti 
užtikrinamas teisinis tikrumas ir skaidrumas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, 
skatinama vaistų gamyba ir generinių vaistų patekimas į rinką ir skatinami moksliniai tyrimai 
ir naujų vaistų kūrimas, siekiant galutinio tikslo pagerinti visų Europos pacientų galimybes 
gauti prieinamą gydymą.

Pranešėja visiškai pritaria Europos Komisijos siūlomam požiūriui dėl dvigubų ir 
diferencijuotų vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo grafikų, suteikiant pratęstą grafiką 
valstybėms narėms, naudojančios sveikatos technologijų vertinimą kaip dalį savo sprendimų 
priėmimo proceso. Direktyvoje 2011/24/ES dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo jau nustatytas Europos sveikatos 
technologijų vertinimo srities bendradarbiavimo, kuris galiausiai turėtų padėti sutrumpinti 
dabartinius vėlavimus, pagrindas. Tačiau labai svarbu, nepažeidžiant nacionaliniu lygiu 
taikomų papildomų vertinimo metodų, nustatyti bendrą sveikatos technologijų vertinimo 
apibrėžtį siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklumą, kai nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko šioje direktyvoje numatytas nuostatas. Parama, teikiama sveikatos 
technologijų vertinimo taikymui, turėtų būti prisidedama prie veiksmingos ir saugios 
sveikatos srities politikos, kuri būtų orientuota į pacientus ir kuria būtų siekiama užtikrinti 
geriausią kainos ir kokybės santykį, formavimo.

Pirmiausia pranešėja norėtų pabrėžti, kad reikia sutvirtinti nuostatas, susijusias su sprendimų 
priėmimo proceso ir priimamų sprendimų skaidrumu, kurio poreikis visuomenėje auga, ypač 
vaistų kainų ir kompensavimo atveju. Todėl pranešėja siūlo keletą papildomų priemonių, visų 
pirma nustatyti prievolę kompetentingoms institucijoms atskleisti ekspertų, kurie yra jų 
sprendimus priimančių institucijų nariai, pavardes ir interesų deklaracijas. Tokiomis 
nuostatomis ir padidintu dokumentų ir informacijos viešinimu turėtų būti siekiama pagerinti 
priimtų sprendimų skaidrumą, principingumą ir nepriklausomumą ir galiausiai sustiprinti 
pasitikėjimą atsakingomis nacionalinio lygmens valdžios institucijomis. 

Europos Komisija pasiūlė pagrindines nuostatas, visų pirma siekiant šia atnaujinta teisės aktų 
sistema perteikti 2009 m. farmacijos sektoriaus tyrimo išvadas dėl prekybos generiniais 
vaistais Sąjungos rinkose bereikalingo vilkinimo. Tokios nuostatos ir ypač nuostatos dėl 
pakartotinio elementų, kuriais yra paremti rinkodaros leidimai, vertinimo netaikymas ir 
nesikirtimas su intelektinės nuosavybės teisėmis bus išsaugotos, tačiau taip pat bus 
atsižvelgiama į naujus farmacijos rinkos pokyčius, pvz., didėjantis biologiškai panašių 
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produktų, kuriems šiuo metu suteikiami leidimai, skaičius. Nors trumpesnių terminų 
generiniams vaistams nustatymas visiškai pateisinamas ir suteiktų naudos ir valstybinėms 
sveikatos draudimo sistemoms, ir pacientams, juos nustatant reikėtų atsižvelgti į nacionalinių 
kompetentingų institucijų pastabas ir leisti joms taikyti konkrečias priemones priimant 
sprendimus dėl generinių vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo.

Laikantis nuostatų dėl siūlomo terminų generiniams vaistams pratęsimo, pranešėja mano, kad 
Komisijos pasiūlymas turėtų būti pakeistas siekiant užtikrinti praktinį ir efektyvų numatomų 
nuostatų įgyvendinimą ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms suteikti pakankamo 
lygio lankstumą ir autonomiją, kad jos galėtų laikytis šios direktyvos reikalavimų. Šiuo 
aspektu teisių gynimo priemonės tais atvejais, kai buvo viršyti terminai, susiję su vaistų 
įtraukimu į sveikatos draudimo sistemas, turėtų likti administracinės o nepateisinamo 
vilkinimo atveju pagal nacionalinę teisę turėtų būti kreipiamasi į atitinkamas administracines 
ar teismines institucijas. 

Proporcingumas taip pat yra labai svarbus siekiant užtikrinti praktiškai įmanomą ir pagrįstą 
šioje direktyvoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Pranešėja mano, kad 16 straipsnio 
nuostatos dėl pranešimų apie nacionalinių priemonių projektus neatitinka šio principo ir 
apima daugiau nei Komisijos nustatyti tikslai. Be to, 18 straipsnio 2 dalyje pateiktos 
perkėlimo į nacionalinę teisę nuostatos jau turėtų suteikti pakankamai informacijos atliekant 
tinkamo šios direktyvos įgyvendinimo stebėseną.

Padėka ir poveikis teisėkūrai

Pranešėja norėtų padėkoti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos Tarybai 
pirmininkaujančiam Kiprui už visapusišką ir vaisingą bendradarbiavimą šio pranešimo 
rengimo metu.

Pranešėja taip pat norėtų už vertingą įnašą padėkoti šiems savo poziciją ir nuomonę dėl šios 
direktyvos pateikusiems suinteresuotiesiems subjektams: Europos pacientų forumui (angl. 
EPF), Europos retųjų ligų organizacijai (angl. EURORODIS), Europos farmacijos pramonės 
asociacijų federacijai (angl. EFPIA), Europos farmacijos įmonių konfederacijai (angl. 
EUCOPE), Europos generinių vaistų asociacijai (angl. EGA), bendrovėms 
„GlaxoSmithKline“ ir „Celgene“, Europos socialinio draudimo platformai (angl. ESIP), 
Prancūzijos socialinio draudimo institucijų atstovybei ES, Sveikatos priežiūros išlaidų 
veiksmingumo aljansui (angl. COSTEFF), organizacijoms „Prescrire“ ir „Health Action 
International - Europe“.


