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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant sumažinti tokių nesutapimų 
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;

(6) siekiant sumažinti tokių nesutapimų 
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. Šiais reikalavimais 
taip pat siekiama užtikrinti vaistų 
gamintojams daugiau nuspėjamumo ir 
teisinio tikrumo, prisidėti skatinant 
mokslinius tyrimus ir teikiant rinkai 
naujoviškus vaistus pacientų labui. 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
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant palengvinti šių terminų 
laikymąsi, pareiškėjams gali būti 
naudinga pradėti vaisto kainos 
patvirtinimo arba jo įtraukimo į sveikatos 
draudimo sistemą procedūras iki 
oficialaus rinkodaros leidimo suteikimo. 
Šiuo tikslu valstybės narės gali suteikti 
pareiškėjams galimybę gavus Žmonėms 
skirtų vaistų komiteto arba už rinkodaros 
leidimų procedūrą atsakingos 
nacionalinės institucijos teigiamą 
nuomonę iškart pateikti paraišką. Tokiais 
atvejais terminai turėtų prasidėti nuo 
oficialaus rinkodaros leidimo gavimo 
datos; 

Or. en

Pakeitimas 3

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 priemones, skirtas 
kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų 
laikomasi sprendimų dėl kainų nustatymo 
ir kompensavimo priėmimo terminų. Šiuo 
tikslu valstybės narės paskiria instituciją, 
tai gali būti jau veikianti įstaiga, kuriai 
suteikiami įgaliojimai nustatyti šioje 
Direktyvoje apibrėžtas teisių gynimo 
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priemones;

Or. en

Pakeitimas 4

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 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.
Panašiai turi būti elgiamasi retųjų vaistų 
atveju – valstybės narės iš naujo vertinti 
kriterijų, kurių pagrindu jie buvo priskirti 
retųjų vaistų kategorijai, įskaitant didelės 
naudos kriterijų. Tačiau, jei tai būtina 
sprendimui dėl kainos nustatymo ir 
kompensavimo priimti arba 
farmakoekonominio įvertinimo tikslais, 
valstybės narės gali atsižvelgti į šių 
elementų vertinimą, atliktą rinkodaros 
leidimo procedūros metu; 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

medicininių, socialinių, ekonominių ir 
etikos apsektų, susijusių su sveikatos
technologijos panaudojimu, vertinimas, 
kuris atliekamas sistemingai, skaidriai, 
objektyviai ir solidžiai. Juo siekiama 
prisidėti prie veiksmingos ir saugios 
sveikatos srities politikos, kuri būtų 
orientuota į pacientus ir siektų užtikrinti 
geriausią kainos ir kokybės santykį, 
formavimo.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos technologijų vertinimo apibrėžtis, pateikiama šioje Direktyvoje, turėtų būti 
suderinta su nacionalinėmis sveikatos technologijų vertinimo agentūromis, kurios 
bendradarbiauja pagal Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklą (angl. EUnetHTA).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką patvirtinti 
vaisto kainą. Valstybės narės taip pat gali 
suteikti rinkodaros leidimo turėtojams 
galimybę pateikti tokias paraiškas gavus 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004 įsteigto 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba už 
rinkodaros leidimų procedūrą atsakingos 
nacionalinės institucijos teigiamą 
nuomonę. Kompetentingos institucijos per 
10 dienų pareiškėjui pateikia oficialų 
gavimo patvirtinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo. Siekiant padėti valstybėms narėms 
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laikytis šių terminų, gali būti naudinga gauti paraiškas ankstesniame etape, t.y. iškart po to, 
kai buvo gauta Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba už rinkodaros leidimų procedūrą 
atsakingos nacionalinės institucijos teigiama nuomonė. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 punktas

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 
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.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
sprendimas dėl konkretaus vaisto galimos 
kainos nustatymo priimamas ir pranešamas 
pareiškėjui per 60 dienų nuo paraiškos, 
kurią pagal atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytus reikalavimus pateikė leidimo 
pardavinėti gaminį rinkoje turėtojas, 
gavimo arba, atitinkamais atvejais, po 
oficialaus rinkodaros leidimo 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti valstybėms narėms laikytis šių terminų, gali būti naudinga gauti paraiškas 
ankstesniame etape, t.y. iškart po to, kai buvo gauta Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba už 
rinkodaros leidimų procedūrą atsakingos nacionalinės institucijos teigiama nuomonė. Tokiais 
atvejais termino trukmė turėtų prasidėti tik nuo oficialaus rinkodaros leidimo gavimo datos, 
tai suteiktų nacionalinėms institucijoms papildomo laiko paraiškoms nagrinėti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 

5. Jei paraišką pagrindžianti informacija 
yra netinkama, kompetentingos institucijos 
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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.

per 10 dienų 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos 
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką vaisto kainai 
padidinti. Kompetentingos institucijos per 
10 dienų pareiškėjui pateikia oficialų 
gavimo patvirtinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės išsamiai nurodo ir
atitinkamame leidinyje paskelbia
informaciją ir dokumentus, kuriuos turi 
pateikti pareiškėjas. 

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

Pareiškėjas kompetentingoms institucijoms 
pateikia reikiamą informaciją, kartu 
išsamiai apibūdindamas po paskutinio 
vaisto kainos nustatymo įvykusius 
pokyčius, kurie, jo nuomone, pateisina 
prašomą kainos padidinimą. Jei paraišką 
pagrindžianti informacija yra netinkama, 
kompetentingos institucijos per 10 dienų
praneša pareiškėjui apie reikalaujamą 
išsamią papildomą informaciją ir per 60 
dienų po šios papildomos informacijos 
gavimo priima galutinį sprendimą. 
Valstybės narės nereikalauja jokios 
papildomos informacijos, kurios nėra 
konkrečiai reikalaujama nacionaliniuose 
teisės aktuose arba administracinėse 
gairėse.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama ir dokumentai, reikalingi kainos 
padidinimui patvirtinti, turėtų būti skelbiami atitinkamame leidinyje, kaip skelbiami kainos 
patvirtinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti 
terminą, per kurį pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama 
išvengti nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Be to, bent kartą per metus valstybė narė 
turi atlikti peržiūrą siekiant užtikrinti, kad 
nepasikeitė makroekonominės sąlygos, 
kuriomis grindžiamas kainos įšaldymo 
laikotarpio pratęsimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Rinkodaros leidimo turėtojai gali teikti 
paraišką taikyti nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo kainų įšaldymo arba 
sumažinimo, jei tai pagrįsta ypatingomis 
priežastimis. Paraiškoje išdėstomi tinkami 
motyvai. Valstybės narės užtikrina, kad 
rinkodaros leidimo turėtojas bet kuriuo 
metu galėtų pateikti paraišką dėl 
leidžiančios nukrypti nuostatos. 
Kompetentingos institucijos per 10 dienų
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
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pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagrįstas 
sprendimas dėl 2 dalyje nurodytos 
paraiškos būtų priimamas ir pareiškėjui 
pranešamas per 60 dienų nuo paraiškos 
gavimo. Jei paraišką pagrindžianti 
informacija yra netinkama, kompetentingos 
institucijos per 10 dienų praneša 
pareiškėjui apie reikalaujamą išsamią 
papildomą informaciją ir per 60 dienų po 
šios papildomos informacijos gavimo 
priima galutinį sprendimą. Jei tokia 
leidžianti nukrypti nuostata taikoma, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
viešai paskelbia apie leistą kainų 
padidinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

galimybę pateikti tokias paraiškas gavus 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004 įsteigto 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba už 
rinkodaros leidimų procedūrą atsakingos 
nacionalinės institucijos teigiamą 
nuomonę. Jeigu valstybinė sveikatos 
draudimo sistema sudaryta iš kelių 
kompensavimo sistemų arba kategorijų, 
rinkodaros leidimo turėtojas turi teisę teikti 
paraišką vaistui įtraukti į pasirinktos 
sistemos ar kategorijos taikymo sritį. 
Kompetentingos institucijos per 10 dienų
pareiškėjui pateikia oficialų gavimo 
patvirtinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo. Siekiant padėti valstybėms narėms 
laikytis šių terminų, gali būti naudinga gauti paraiškas ankstesniame etape, t.y. iškart po to, 
kai buvo gauta Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba už rinkodaros leidimų procedūrą 
atsakingos nacionalinės institucijos teigiama nuomonė. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti valstybėms narėms laikytis šių terminų, gali būti naudinga gauti paraiškas 
ankstesniame etape, t.y. iškart po to, kai buvo gauta Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba už 
rinkodaros leidimų procedūrą atsakingos nacionalinės institucijos teigiama nuomonė. Tokiais 
atvejais termino trukmė turėtų prasidėti tik nuo oficialaus rinkodaros leidimo gavimo datos, 
tai suteiktų nacionalinėms institucijoms papildomo laiko paraiškoms nagrinėti.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 punktas

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 
per 10 dienų 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą būtų naudinga nustatyti terminą, per kurį 
pareiškėjui turi būti pateiktas oficialus gavimo patvirtinimas. Tuo siekiama išvengti 
nereikalingo oficialus gavimo patvirtinimo vilkinimo.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;

(a) kuo anksčiau, taikant tarpines 
preliminarias procedūras, imtis laikinųjų 
priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti 
tariamą susijusių interesų pažeidimą arba 
užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui;

(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 7 
straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;

(b) tais atvejais, kai buvo viršyti 7 
straipsnyje nustatyti terminai, nuspręsti 
atlyginti pareiškėjui padarytą žalą (jeigu 
reikalaujama ją atlyginti), nebent 
kompetentinga institucija galėtų įrodyti, 
kad vėluota ne dėl jos kaltės;

(c) nustatyti baudą, apskaičiuotą pagal 
kiekvieną vėlavimo dieną.
Bauda, numatyta c punkte, 
apskaičiuojama atsižvelgiant į pažeidimo 
sunkumą, jo trukmę ir į būtinybę 
užtikrinti, kad pati bauda turėtų nuo 
tolesnių pažeidimų atgrasantį poveikį. 

Or. en

Pagrindimas

Net jei baudos gali turėti atgrasantį poveikį ir motyvuoti kainas ir kompensacijas 
nustatančias institucijas laikytis terminų, baudų mokėjimas taip pat gali padaryti neigiamą 
šalutinį poveikį, t.y. institucijos greičiau atmes paraišką nei rizikuos mokėti tokią baudą. 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumą reikėtų užtikrinti taip pat priemonėse, kuriomis skatinamas vaistų kategorijos, o ne 
tik atskirų vaistų pavadinimų, išrašymas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės, priimdamos sprendimus 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo, 
nevertina iš naujo aspektų, kuriais buvo 
remiamasi suteikiant rinkodaros leidimą, 
įskaitant vaisto kokybę, saugą, 
veiksmingumą arba, atitinkamais atvejais, 
biologinį lygiavertiškumą ar priskyrimo 
retųjų vaistų kategorijai kriterijus. 

Tačiau šia direktyva valstybėms narėms 
nedraudžiama naudoti duomenų, surinktų 
rinkodaros leidimo procedūros metu, 
sveikatos technologijos vertinimo arba 
farmakoekonominio vertinimo tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama išvengti procedūrų vilkinimo dėl pakartotino tų pačių elementų, kurie 
jau buvo įvertinti rinkodaros leidimo procedūros metu, vertinimo. Tačiau reikėtų patikslinti, 
kad valstybės narės gali naudotis tos procedūros duomenimis ir jų pagrindu priimti 
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sprendimus dėl kainos ir kompensavimo nustatymo. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat turėtų pateikti Komisijai preliminarų sprendimo priėmimo proceso 
grafiką, kad Komisija prireikus iki galutinio patvirtinimo galėtų pateikti savo pastabas. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija gali per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas priemonės projektą 
pateikusiai valstybei narei iki galutinio 
patvirtinimo valstybėje narėje datos.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad dėl Komisijai suteikiamos galimybės pateikti pastabas dėl priemonės 
projekto, nacionaliniu lygmeniu vykdoma procedūra nesustabdoma, nes to rezultatas būtų 
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nereikalingas vilkinimas. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jei atitinkama valstybė narė galutinai 
priima priemonės projektą, ji nedelsdama 
pateikia Komisijai galutinį tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti pranešimų pateikimo tvarką, kad sumažėtų našta 
valstybėms narėms. Tai nereiškia, kad Komisija negali prašyti nacionalinių institucijų pateikti 
tokią informaciją, jei yra abejonių dėl suderinamumo su ES teise. Tačiau sistemingi 
pranešimai iš atitinkamos valstybės narės užkrautų per didelę administracinę naštą 
nacionalinėms institucijoms, to reikėtų vengti. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 punktas

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] liepos 1 d. ir 
po to iki kiekvienų metų liepos 1 d.
atitinkame leidinyje paskelbia ir Komisijai 
pateikia išsamią ataskaitą, nurodydamos 
tokią informaciją:

(a) per ankstesnius metus pagal 3, 4 ir 7 
straipsnius gautų paraiškų skaičių;

(a) per ankstesnius metus pagal 3, 4 ir 7 
straipsnius gautų paraiškų skaičių;

(b) laiką, kurio prireikė sprendimui dėl 
kiekvienos pagal 3, 4 ir 7 straipsnius 

(b) laiką, kurio prireikė sprendimui dėl 
kiekvienos pagal 3, 4 ir 7 straipsnius 
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gautos paraiškos priimti; gautos paraiškos priimti;
(c) pagrindinių vėlavimo (jei būta) 
priežasčių analizę ir rekomendacijas, kaip 
sprendimų priėmimo procesą užbaigti per 
šioje direktyvoje nustatytus terminus.

(c) pagrindinių vėlavimo (jei būta) 
priežasčių analizę.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų pakakti metinių ataskaitų siekiant gauti reikiamus duomenis. Terminą reikėtų 
nustatyti liepos 1 d., kad pagal naujas nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama ši 
direktyva, būtų pateiktas pakankamas paraiškų skaičius, kad pirmoje ataskaitoje būtų 
pakankamai duomenų. Rekomendacijas dėl sprendimo priėmimo procedūrų suderinimo su 
direktyvos terminais turėtų pateikti Komisija arba nepriklausoma institucija, bet ne 
nacionalinės institucijos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 punktas

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

Metinė Komisijos ataskaita būtų naudingesnė, kadangi ji būtų grindžiama išsamesniu 
duomenų, kuriuos valstybės narės pateikia savo ataskaitose, rinkiniu. Suderinama su 
ankstesniu pakeitimu dėl metinių valstybių narių ataskaitų apie terminų laikymąsi.


