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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Et vähendada killustatuse mõju 
siseturule, peaksid riiklikud meetmed 
vastama minimaalsetele menetlusnõuetele, 
mis annab huvitatud osalistele võimaluse 
kontrollida, et sellised meetmed ei kujuta 
endast koguselisi piiranguid impordile või 
ekspordile või et tegemist ei ole sarnase 
mõjuga meetmetega. Need nõuded ei 
tohiks siiski mõjutada nende liikmesriikide 
poliitikat, kes lasevad ravimihindadel 
kujuneda peamiselt vaba konkurentsi teel.
Samuti ei tohiks meetmed mõjutada riigi 
hinnakujunduspoliitikat ega 
sotsiaalkindlustusskeemide määratlemist, 
välja arvatud määral, mis on vajalik 
läbipaistvuse saavutamiseks käesoleva 
direktiivi tähenduses ja siseturu toimimise 
tagamiseks.

(6) Et vähendada killustatuse mõju 
siseturule, peaksid riiklikud meetmed 
vastama minimaalsetele menetlusnõuetele, 
mis annab huvitatud osalistele võimaluse 
kontrollida, et sellised meetmed ei kujuta 
endast koguselisi piiranguid impordile või 
ekspordile või et tegemist ei ole sarnase 
mõjuga meetmetega. Nende nõuete 
eesmärk on ka tagada ravimitootjatele 
suurem prognoositavus ja õiguskindlus 
ning innustada patsientide huvides 
toimuvat uuenduslike ravimite uurimist ja 
turule laskmist. Need nõuded ei tohiks 
siiski mõjutada nende liikmesriikide 
poliitikat, kes lasevad ravimihindadel 
kujuneda peamiselt vaba konkurentsi teel.
Samuti ei tohiks meetmed mõjutada riigi 
hinnakujunduspoliitikat ega 
sotsiaalkindlustusskeemide määratlemist, 
välja arvatud määral, mis on vajalik 
läbipaistvuse saavutamiseks käesoleva 
direktiivi tähenduses ja siseturu toimimise 
tagamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Et nendest tähtaegadest oleks 
lihtsam kinni pidada, oleks võib-olla 
mõistlik, kui taotlejad saaksid alustada 
hinna heakskiitmise või ravimi 
tervisekindlussüsteemiga hõlmamise 
menetlust enne, kui müügiluba on 
ametlikult väljastatud. Seetõttu võivad 
liikmesriigid lubada taotlejatel avalduse 
esitada kohe pärast seda, kui kas 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee või müügilubade andmisega 
tegelev liikmesriigi asutus on väljastanud 
positiivse arvamuse. Sellistel juhtudel 
tuleks tähtaega hakata lugema müügiloa 
ametlikust kättesaamisest. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikide kohtumenetlused ei ole 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
laialdast kasutust leidnud sageli pikavõitu 
menetlusaegade tõttu riigi kohtutes ning 
seepärast ei ole asjaga seotud ettevõtjad 
olnud altid kohtuasja algatama. Seega on 
vaja tõhusaid mehhanisme, millega 
kontrollida ja jõustada hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate otsuste tegemise 
tähtaegadest kinnipidamist.

(13) Liikmesriikide kohtumenetlused ei ole 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
laialdast kasutust leidnud sageli pikavõitu 
menetlusaegade tõttu riigi kohtutes ning 
seepärast ei ole asjaga seotud ettevõtjad 
olnud altid kohtuasja algatama. Seega on 
vaja tõhusaid mehhanisme, millega 
kontrollida ja jõustada hinnakujundust ja 
hüvitamist käsitlevate otsuste tegemise 
tähtaegadest kinnipidamist. Selleks 
määravad liikmesriigid kindlaks − 
vajaduse korral olemasoleva − organi, 
kellele antakse volitused kohaldada 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
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õiguskaitsemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga.
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust.

(14) Müügiloa menetluse raames tehakse 
kindlaks ravimi kvaliteet, ohutus ja 
tõhusus, sealhulgas geneerilise ravimi 
bioekvivalentsus originaalravimiga.
Liikmesriigid ei peaks seega 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevate 
menetluste raames uuesti hindama aspekte, 
millel asjaomase ravimi müügiluba 
põhineb, sealhulgas selle ravimi kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust või bioekvivalentsust.

Samamoodi ei hinda liikmesriigid 
harvikravimite puhul ümber harvikravimi 
määramise kriteeriumeid ega 
märkimisväärset kasu. Kui see on aga 
hinnakujundus- ja hüvitamisalase otsuse 
tegemiseks, sh tervisetehnoloogia või 
ravimi majanduslikuks hindamiseks 
vajalik, võivad liikmesriigid nende 
elementide hindamisandmeid müügiloa 
menetluses arvesse võtta. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „tervisetehnoloogia hindamine” –
ravimi suhtelise või lühi- ja pikaajalise 
tõhususe hindamine võrreldes muude 

(5) tervisetehnoloogia hindamine” –
tervisetehnoloogia kasutamisega seotud 
meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike 
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tervisetehnoloogiatega, mida kasutatakse 
asjaomase haiguse ravimiseks.

ja eetiliste aspektide korrapärane, 
läbipaistev, erapooletu ja põhjalik
hindamine. Hindamise eesmärk on anda 
teavet ohutute ja tõhusate 
tervishoiumeetmete kujundamiseks, mille
keskmes on patsient ning millega 
püütakse saavutada parim tulemus.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis esitatud tervisetehnoloogia hindamise määratlus peaks olema 
kooskõlas tervisetehnoloogia hindamise organite vahelises ELi tasandi koostöövõrgustikus 
koostööd tegevate liikmesriikide tervisetehnoloogia hindamise asutuste omaga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus.
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel ravimi hinna heakskiitmise taotlus.
Liikmesriigid võivad ka müügiloa 
omanikul lubada esitada selline taotlus 
kohe, kui määrusega (EÜ) nr 726/2004 
asutatud inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komitee või liikmesriigi pädev 
asutus on väljastanud positiivse 
arvamuse. Pädevad asutused esitavad 
taotlejale 10 päeva jooksul ametliku tõendi 
taotluse kättesaamise kohta.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist. Et liikmesriikidel 
oleks lihtsam tähtaegadest kinni pidada, võiks kasu olla sellest, kui taotlusi lubataks esitada 
varem, st kohe pärast seda, kui kas inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee või 
müügilubade andmisega tegelev liikmesriigi asutus on väljastanud positiivse arvamuse. 



PA\911144ET.doc 7/18 PE494.638v02-00

ET

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
asjaomases liikmesriigis kehtestatud 
nõuetega, et otsus ravimi lubatud hinna 
kohta võetakse vastu ja edastatakse 
taotlejale 60 päeva jooksul pärast müügiloa 
omaniku esitatud taotluse kättesaamise 
kuupäeva või vajaduse korral 60 päeva 
jooksul pärast müügiloa formaalset 
kättesaamist. Selliste ravimite korral, mille 
kohta otsuse tegemiseks kasutavad 
liikmesriigid tervisetehnoloogia hindamist, 
on tähtaeg 90 päeva. Geneeriliste ravimite 
korral on see tähtaeg 15 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna.

Or. en

Selgitus

Et liikmesriikidel oleks lihtsam tähtaegadest kinni pidada, võiks kasu olla sellest, kui taotlusi 
lubataks esitada varem, st kohe pärast seda, kui kas inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee või müügilubade andmisega tegelev liikmesriigi asutus on väljastanud positiivse 
arvamuse. Sellistel juhtudel hakatakse aga tähtaega hakata lugema alles müügiloa 
formaalsest kättesaamisest, sest tänu sellele jääks liikmesriikide ametiasutustele taotluse 
menetlemiseks veidi rohkem aega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale 10 päeva 
jooksul, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Selliste ravimite korral, mille 
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tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg igal juhul 15 päeva, tingimusel et 
pädevad asutused on kiitnud heaks 
originaalravimi hinna. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

kohta otsuse tegemiseks kasutavad 
liikmesriigid tervisetehnoloogia hindamist, 
on tähtaeg 90 päeva. Geneeriliste ravimite 
korral on see tähtaeg igal juhul 15 päeva, 
tingimusel et pädevad asutused on kiitnud 
heaks originaalravimi hinna. Liikmesriigid 
ei küsi sellist lisateavet, mida ei ole selgelt 
ette nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks.
Pädevad asutused esitavad taotlejale 
ametliku tõendi taotluse kättesaamise 
kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
hetkel taotlus ravimi hinna tõstmiseks.
Pädevad asutused esitavad taotlejale 10 
päeva jooksul ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks 
üksikasjad ja dokumendid, mille taotleja 

4. Liikmesriigid määravad täpselt kindlaks
ja avaldavad asjakohasel viisil üksikasjad 



PA\911144ET.doc 9/18 PE494.638v02-00

ET

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

Taotleja esitab pädevatele asutustele 
piisava teabe taotletud hinnatõusu 
põhjendamiseks, sealhulgas üksikasjad 
sündmuste kohta, mis on leidnud aset 
pärast ravimi hinna eelmist 
kindlaksmääramist. Kui taotlusele lisatud 
teave on puudulik, siis teatab pädev asutus 
taotlejale 10 päeva jooksul, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Liikmesriigid 
ei küsi sellist lisateavet, mida ei ole selgelt 
ette nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks hinna tõstmise heakskiitmisel arvesse võetavad kriteeriumid ja 
selleks nõutavad dokumendid avaldada sama asjakohasel viisil nagu hinna heakskiitmise 
kriteeriumide korral. Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta 
tõendi esitamiseks seataks kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut 
viivitamist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Peale selle kontrollib see liikmesriik 
vähemalt kord aastas, kas külmutamine 
on makromajanduslike olude tõttu 
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jätkuvalt õigustatud.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Müügiloa omanikud võivad taotleda 
erandit hindade külmutamisest või 
alandamisest, kui see on põhjendatud 
eriliste asjaoludega. Sel juhul sisaldab 
taotlus selliste asjaolude üksikasjalikke 
põhjendusi. Liikmesriigid tagavad, et 
müügiloa omanikul on võimalik esitada 
taotlus erandi tegemiseks mis tahes ajal.
Pädevad asutused esitavad taotlejale 10 
päeva jooksul ametliku tõendi taotluse 
kättesaamise kohta.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

lisatud teave on puudulik, siis teatab pädev 
asutus taotlejale 10 päeva jooksul, millist 
üksikasjalikku teavet on vaja veel esitada 
ja teeb lõpliku otsuse 60 päeva jooksul 
pärast lisateabe kättesaamist. Kui erandit 
lubatakse, siis avaldavad pädevad asutused 
viivitamata vastava teate lubatud 
hinnatõusu kohta.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanikul on võimalik esitada mis tahes 
ajal taotlus ravimi lisamiseks riikliku 
tervisekindlustussüsteemiga hõlmatud 
ravimite loetellu. Liikmesriigid võivad ka 
müügiloa omanikul lubada esitada selline 
taotlus kohe, kui määrusega (EÜ) nr 
726/2004 asutatud inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee või 
liikmesriigi pädev asutus on väljastanud 
positiivse arvamuse. Kui riiklik 
tervisekindlustussüsteem koosneb mitmest 
kindlustuskaitse skeemist või kategooriast, 
siis on müügiloa omanikul õigus taotleda 
ravimi hõlmamist vabalt valitud skeemi või 
kategooriaga. Pädevad asutused esitavad 
taotlejale 10 päeva jooksul ametliku tõendi 
taotluse kättesaamise kohta.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
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kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist. Et liikmesriikidel 
oleks lihtsam tähtaegadest kinni pidada, võiks kasu olla sellest, kui taotlusi lubataks esitada 
varem, st kohe pärast seda, kui kas inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee või 
müügilubade andmisega tegelev liikmesriigi asutus on väljastanud positiivse arvamuse. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
asjaomases liikmesriigis kehtestatud 
nõuetega, et otsus ravimi lisamise kohta 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi 
võetakse vastu ja edastatakse taotlejale 60 
päeva jooksul pärast müügiloa omaniku 
esitatud taotluse kättesaamise kuupäeva või 
vajaduse korral 60 päeva jooksul pärast 
müügiloa formaalset kättesaamist. Selliste 
ravimite korral, mille kohta otsuse 
tegemiseks kasutavad liikmesriigid 
tervisetehnoloogia hindamist, on tähtaeg 90 
päeva. Geneeriliste ravimite korral on see 
tähtaeg 15 päeva, tingimusel et pädevad 
asutused on juba lisanud riiklikusse 
tervisekindlustussüsteemi originaalravimi.

Or. en

Selgitus

Et liikmesriikidel oleks lihtsam tähtaegadest kinni pidada, võiks kasu olla sellest, kui taotlusi 
lubataks esitada varem, st kohe pärast seda, kui kas inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee või müügilubade andmisega tegelev liikmesriigi asutus on väljastanud positiivse 
arvamuse. Sellistel juhtudel hakatakse aga tähtaega hakata lugema alles müügiloa ametlikust 
kättesaamisest, sest tänu sellele jääks liikmesriikide ametiasutustele taotluse menetlemiseks 
veidi rohkem aega.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui taotlusele lisatud teave on puudulik, 
siis teatab pädev asutus taotlejale 10 päeva 
jooksul, millist üksikasjalikku teavet on 
vaja veel esitada ja teeb lõpliku otsuse 
60 päeva jooksul pärast lisateabe 
kättesaamist. Selliste ravimite korral, mille 
kohta otsuse tegemiseks kasutavad 
liikmesriigid tervisetehnoloogia hindamist, 
on tähtaeg 90 päeva. Geneeriliste ravimite 
korral on see tähtaeg 15 päeva, tingimusel 
et pädevad asutused on juba lisanud 
riiklikusse tervisekindlustussüsteemi 
originaalravimi. Liikmesriigid ei küsi 
sellist lisateavet, mida ei ole selgelt ette 
nähtud riigi õigusaktides või 
haldussuunistes.

Or. en

Selgitus

Et menetlus oleks tõhus, oleks hea, kui taotluse kättesaamise kohta tõendi esitamiseks seataks 
kindel tähtaeg. Tänu sellele välditaks tõendi esitamisel tarbetut viivitamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;

(a) võtta esimesel võimalusel 
vahemenetlusega ajutised meetmed, mille 
eesmärk on heastada väidetav rikkumine 
või hoida ära asjaomaste huvide edasine 
kahjustamine;

(b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, kui (b) määrata taotlejale kahjutasu juhul, kui 
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artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei ole 
kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;

artiklis 7 sätestatud ajapiirangutest ei ole 
kinni peetud ja kahjutasu maksmist on 
nõutud, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus suudab tõendada, et viivitus ei ole 
tekkinud tema süül;

(c) määrata rahaline karistus, mis 
arvutatakse igalt hilinetud päevalt.
Punkti c kohaldamise eesmärgil 
arvutatakse rahaline karistus sõltuvalt 
rikkumise raskusest, selle kestusest ning 
vajadusest tagada karistuse hoiatav mõju, 
et hoida ära edasised rikkumised. 

Or. en

Selgitus

Isegi kui neil võib olla heidutav mõju ja kui need võivad sundida hinnakujunduse ja 
hüvitamisega tegelevaid liikmesriigi asutusi tähtaegadest kinni pidama, võib rahalistel 
karistustel olla ka negatiivne kõrvalmõju, mis seisneb selles, et ametiasutused võivad selliste 
rahaliste karistustega riskimise asemel eelistada taotluste tagasilükkamist. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ka meetmed, mille eesmärk on edendada teatavate ravimikategooriate väljakirjutamist, 
peaksid olema läbipaistvad, mitte ainult teatavate ravimite väljakirjutamine.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Käesoleva direktiiviga ei takistata 
liikmesriike kasutamast müügiloa 
andmise menetluse käigus saadud 
andmeid tervisetehnoloogia või ravimi 
majanduslikuks hindamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva sätte eesmärk on vältida menetluses viivitusi, mis tekivad müügiloa andmise 
menetluse käigus juba hinnatud elementide uuesti hindamise tõttu. Tuleks aga selgelt välja 
tuua, et liikmesriikidel on õigus neid andmeid kasutada ning teha nende alusel 
hinnakujundust ja hüvitamist käsitlevaid otsuseid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid komisjonile esitama ka orienteeruva otsustusprotsessi ajakava, et 
komisjoni oleks võimalik enne lõpliku otsuse tegemist oma tähelepanekuid esitada. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon võib edastada oma 
tähelepanekud liikmesriigile, kes 
kavandatud meetme esitas, enne seda, kui 
liikmesriik teeb lõpliku otsuse.

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

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

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et kuigi komisjonil on võimalik kavandatud meetme kohta 
kommentaare esitada, ei tule seetõttu menetlust liikmesriigi tasandil peatada. Peatamine 
tekitaks tarbetuid viivitusi. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui asjaomane liikmesriik kavandatud 
meetme vastu võtab, esitab ta lõppteksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta teatamismenetlus lihtsamaks, et vähendada 
liikmesriikide koormust. See ei tähenda, et komisjonil ei oleks õigust liikmesriigi 
ametiasutustelt sellist teavet küsida, kui tekib kahtlus ELi õigusega vastuolus olemise kohta. 
Asjaomase liikmesriigi poolt korrapäraselt esitatav aruanne võiks aga liikmesriigi 
ametiasutustele tekitada liigse koorma, mida tuleks vältida. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) eelneva aasta jooksul saadud artiklite 3, 
4 ja 7 kohaste taotluste arv;

(a) eelneva aasta jooksul saadud artiklite 3, 
4 ja 7 kohaste taotluste arv;

(b) aeg, mis kulus otsuse tegemiseks iga 
artiklite 3, 4 ja 7 kohaselt saadud taotluse 
kohta;

(b) aeg, mis kulus otsuse tegemiseks iga 
artiklite 3, 4 ja 7 kohaselt saadud taotluse 
kohta;

(c) viivituste korral nende peamiste 
põhjuste analüüs koos soovitustega viia 
otsustusprotsess kooskõlla käesolevas 
direktiivis sätestatud tähtaegadega.

(c) viivituste korral nende peamiste 
põhjuste analüüs.

Or. en

Selgitus

Igal aastal esitatavast aruandest peaks komisjonile asjakohaste andmete saamiseks piisama. 
Kuupäevaks tuleks seada 1. juuli, et käesoleva direktiive ülevõtmiseks ettenähtud liikmesriigi 
uute õigusaktide kohaselt oleks esitatud piisavalt suurel arvul taotlusi, tänu millele sisaldaks 
esimene aruanne piisavalt andmeid. Soovitusi selle kohta, kuidas viia otsustusprotsess 
kooskõlla käesolevas direktiivis sätestatud tähtaegadega, peaks andma kas komisjon või mõni 
sõltumatu organ, aga mitte liikmesriikide ametiasutused.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon avaldab igal aastal aruande 
teabe kohta, mille liikmesriigid on esitanud 
lõike 1 alusel.

Or. en

Selgitus

Igal aastal esitatavast komisjoni aruandest oleks rohkem kasu, sest see koostataks 
ulatuslikemate andmete põhjal, mida liikmesriigid on oma aruannetes esitanud. 
Muudatusettepaneku eesmärk on viia tekst kooskõlla eelmise muudatusettepanekuga, mis 
puudutab iga-aastaseid liikmesriikide aruandeid tähtaegadest kinnipidamise kohta.


