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Τροπολογία 43
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να απορριφθεί δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά τα συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας εις βάρος των δικαιωμάτων των 
κρατών μελών και, συνακόλουθα, εις βάρος των συμφερόντων των ασθενών. Τα κράτη μέλη 
υπόκεινται σε περιορισμούς (συντομότερες προθεσμίες αξιολόγησης, δυσανάλογες κυρώσεις, 
αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την κοινοποίηση) ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να 
επιτύχουν την αύξηση των τιμών μέσω διαδικασίας σιωπηρής συναίνεσης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει μια νέα και ισορροπημένη πρόταση.

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114 αυτής,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 114 και 168 αυτής,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση δεν αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων γενικά, αλλά την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τιμολόγηση των φαρμάκων, ζήτημα το οποίο εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Επομένως, είναι σημαντικό 
να προστεθεί στη νομική βάση το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 45
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114 αυτής,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 114 και το άρθρο 168 
παράγραφος 7 αυτής,

Or. en

Τροπολογία 46
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
εξέλιξη στην αγορά φαρμακευτικών 
προϊόντων και στις εθνικές πολιτικές για 
τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών για 
φάρμακα, είναι ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές 
στο σύνολο των βασικών διατάξεων της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, για λόγους 
σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί η 
οδηγία 89/105/EΟΚ.

(2) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
εξέλιξη στην αγορά φαρμακευτικών 
προϊόντων και στις εθνικές πολιτικές για 
τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών για 
φαρμακευτικά προϊόντα, είναι ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές
στο σύνολο των βασικών διατάξεων της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, για λόγους 
σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί η 
οδηγία 89/105/EΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 47
Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
εξέλιξη στην αγορά φαρμακευτικών 
προϊόντων και στις εθνικές πολιτικές για 
τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών για 
φάρμακα, είναι ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές 
στο σύνολο των βασικών διατάξεων της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, για λόγους 
σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί η 
οδηγία 89/105/EΟΚ.

(2) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
εξέλιξη στην αγορά φαρμακευτικών 
προϊόντων και στις εθνικές πολιτικές για 
τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών για 
φάρμακα, είναι ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές 
στο σύνολο των βασικών διατάξεων της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, για λόγους 
σαφήνειας, πρέπει να τροποποιηθεί η 
οδηγία 89/105/EΟΚ.

Or. lt

Τροπολογία 48
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα με 
τη σταθερή αύξηση των φαρμακευτικών 
δαπανών τις τελευταίες δεκαετίες, με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση ολοένα πιο 
καινοτόμων και σύνθετων πολιτικών για τη 
διαχείριση της κατανάλωσης φαρμάκων 
στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων 
ασφάλισης υγείας. Ειδικότερα, οι αρχές 
των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης φαρμάκων, για τον 
καθορισμό των τιμών τους ή για τη 
θέσπιση των όρων χρηματοδότησής τους 
με δημόσιους πόρους. Κύριος στόχος των 
μέτρων αυτών είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας μέσω της εξασφάλισης 
επαρκούς διαθεσιμότητας φαρμάκων σε 
λογικό κόστος και παράλληλα η 
εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας 
για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης 
υγείας.

(4) Τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα με 
τη σταθερή αύξηση των φαρμακευτικών 
δαπανών τις τελευταίες δεκαετίες, με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση ολοένα πιο 
καινοτόμων και σύνθετων πολιτικών για τη
διαχείριση της κατανάλωσης φαρμάκων 
στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων 
ασφάλισης υγείας. Ειδικότερα, οι αρχές 
των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης φαρμάκων, για τον 
καθορισμό των τιμών τους ή για τη 
θέσπιση των όρων χρηματοδότησής τους 
με δημόσιους πόρους. Κύριος στόχος των 
μέτρων αυτών είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας μέσω της εξασφάλισης 
επαρκούς διαθεσιμότητας φαρμάκων για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ με ισότιμους 
όρους και σε λογικό κόστος και 
παράλληλα η εξασφάλιση της οικονομικής 
σταθερότητας για τα δημόσια συστήματα 
ασφάλισης υγείας. Τα φάρμακα που 
ταξινομούνται ως απαραίτητα στον 
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κατάλογο του ΠΟΕ θα πρέπει να 
διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της αγοράς. 

Or. sl

Τροπολογία 49
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα με 
τη σταθερή αύξηση των φαρμακευτικών 
δαπανών τις τελευταίες δεκαετίες, με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση ολοένα πιο 
καινοτόμων και σύνθετων πολιτικών για τη 
διαχείριση της κατανάλωσης φαρμάκων 
στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων 
ασφάλισης υγείας. Ειδικότερα, οι αρχές 
των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης φαρμάκων, για τον 
καθορισμό των τιμών τους ή για τη 
θέσπιση των όρων χρηματοδότησής τους 
με δημόσιους πόρους. Κύριος στόχος των 
μέτρων αυτών είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας μέσω της εξασφάλισης 
επαρκούς διαθεσιμότητας φαρμάκων σε 
λογικό κόστος και παράλληλα η 
εξασφάλιση της οικονομικής 
σταθερότητας για τα δημόσια συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

(4) Τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα με 
τη σταθερή αύξηση των φαρμακευτικών 
δαπανών τις τελευταίες δεκαετίες, με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση ολοένα πιο 
καινοτόμων και σύνθετων πολιτικών για τη 
διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμακευτικών προϊόντων στο πλαίσιο 
των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης 
υγείας. Ειδικότερα, οι αρχές των κρατών 
μελών έχουν εφαρμόσει ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης φαρμακευτικών 
προϊόντων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους με δημόσιους 
πόρους. Κύριος στόχος των μέτρων αυτών 
είναι η προστασία της δημόσιας υγείας για 
όλους τους πολίτες μέσω της εξασφάλισης 
επαρκούς διαθεσιμότητας 
αποτελεσματικών φαρμάκων σε λογικό 
κόστος και παράλληλα η εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη για 
όλους.

Or. en

Τροπολογία 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα με 
τη σταθερή αύξηση των φαρμακευτικών 
δαπανών τις τελευταίες δεκαετίες, με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση ολοένα πιο 
καινοτόμων και σύνθετων πολιτικών για τη 
διαχείριση της κατανάλωσης φαρμάκων 
στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων 
ασφάλισης υγείας. Ειδικότερα, οι αρχές 
των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης φαρμάκων, για τον 
καθορισμό των τιμών τους ή για τη 
θέσπιση των όρων χρηματοδότησής τους 
με δημόσιους πόρους. Κύριος στόχος των 
μέτρων αυτών είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας μέσω της εξασφάλισης 
επαρκούς διαθεσιμότητας φαρμάκων σε 
λογικό κόστος και παράλληλα η 
εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας 
για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης 
υγείας.

(4) Τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα με 
τη σταθερή αύξηση των φαρμακευτικών 
δαπανών τις τελευταίες δεκαετίες, με 
αποτέλεσμα την υιοθέτηση ολοένα πιο 
καινοτόμων και σύνθετων πολιτικών για τη 
διαχείριση της κατανάλωσης φαρμάκων 
στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων 
ασφάλισης υγείας. Ειδικότερα, οι αρχές 
των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης φαρμάκων, για τον 
καθορισμό των τιμών τους ή για τη 
θέσπιση των όρων χρηματοδότησής τους 
με δημόσιους πόρους. Κύριος στόχος των 
μέτρων αυτών είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας μέσω της εξασφάλισης 
επαρκούς διαθεσιμότητας φαρμάκων σε 
λογικό κόστος και παράλληλα η 
εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας 
για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης 
υγείας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης 
να αποσκοπούν στην προώθηση της 
έρευνας και της ανάπτυξης νέων 
φαρμάκων και στην αναγνώριση της 
ιατρικής καινοτομίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στον τομέα της υγείας αποφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς ενώ, επιπλέον, 
επηρεάζει θετικά την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Τροπολογία 51
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τυχόν διαφορές στα εθνικά μέτρα (5) Τυχόν διαφορές στα εθνικά μέτρα 
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μπορεί να εμποδίζουν ή να δημιουργούν 
στρέβλωση του εμπορίου φαρμάκων εντός 
της Ένωσης και στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, επηρεάζοντας επομένως 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των φαρμάκων.

μπορεί να εμποδίζουν ή να δημιουργούν 
στρέβλωση του εμπορίου φαρμάκων εντός 
της Ένωσης, επηρεάζοντας επομένως 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των φαρμάκων.

Or. fr

Τροπολογία 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λόγω της ποικιλίας των εθνικών 
μέτρων για τη διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμάκων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους από δημόσιους 
πόρους είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
οδηγία 89/105/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα είδη μέτρων που σχεδιάζουν τα 
κράτη μέλη και είναι πιθανό να έχουν 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Από την 
έκδοση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ και μετά 
οι διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών έχουν εξελιχθεί και έχουν 
γίνει πιο πολύπλοκες. Ενώ μερικά κράτη 
μέλη έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 
89/105/ΕΟΚ περιοριστικά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου οι εν λόγω 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της οδηγίας και της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Δεδομένου ότι 
υπάρχουν ειδικοί κανόνες και διαδικασίες 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και 
των εθελοντικών συμβατικών συμφωνιών, 
τα εθνικά μέτρα που αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις και εθελοντικές συμβατικές 

(8) Λόγω της ποικιλίας των εθνικών 
μέτρων για τη διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμάκων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους από δημόσιους 
πόρους είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
οδηγία 89/105/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα είδη μέτρων που σχεδιάζουν τα 
κράτη μέλη και είναι πιθανό να έχουν 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Από την 
έκδοση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ και μετά 
οι διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών έχουν εξελιχθεί και έχουν 
γίνει πιο πολύπλοκες. Ενώ μερικά κράτη 
μέλη έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 
89/105/ΕΟΚ περιοριστικά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου οι εν λόγω 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, λαμβανομένων
υπόψη των στόχων της οδηγίας και της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Επομένως, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να απηχεί τις 
εξελίξεις στις εθνικές πολιτικές τιμολόγησης 
και επιστροφής των δαπανών. Αν και
υπάρχουν ειδικοί κανόνες και διαδικασίες 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και 
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συμφωνίες θα πρέπει να εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

των εθελοντικών συμβατικών συμφωνιών, 
τα εθνικά μέτρα που αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις και εθελοντικές συμβατικές 
συμφωνίες θα πρέπει να εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
μόνον εφόσον οι εθελοντικές συμφωνίες 
επιτρέπουν επίσης την ύπαρξη 
διαφάνειας σχετικά με την τιμή πώλησης 
των φαρμάκων στους ασφαλισμένους. Οι 
ιατροί και οι φαρμακοποιοί πρέπει ως 
σημεία πώλησης φαρμάκων να γνωρίζουν 
ποιες δαπάνες επιβαρύνουν τον ασθενή 
και το σύστημα υγείας για ένα φάρμακο, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν 
το καταλληλότερο από οικονομική άποψη 
φάρμακο ανεξάρτητα από το είδος της 
συμφωνίας.

Or. de

Τροπολογία 53
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων και θα 
πρέπει να προβλέπει επαρκή μέσα 
έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων και 
μέσα δικαστικής προστασίας, για τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις 
αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα 
εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων. Οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται και στα εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
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κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Δικαστήριο της ΕΕ, στο πλαίσιο της υπόθεσης C-62/09, επέτρεψε τη λήψη μέτρων με σκοπό 
τον έλεγχο ή την προώθηση της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων. Τα εν λόγω μέτρα 
δεν επηρεάζουν την κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα ασφάλισης υγείας 
των κρατών μελών. Εξάλλου, μια τέτοια πρόταση θα έδινε τη δυνατότητα σε όλους τους 
ανταγωνιστές του ή των σχετικών φαρμάκων να ασκήσουν έφεση, γεγονός το οποίο θα είχε ως 
αποτέλεσμα εξαιρετικά επαχθείς διοικητικές και νομικές διαδικασίες.

Τροπολογία 54
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων και θα 
πρέπει να προβλέπει επαρκή μέσα έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και μέσα 
δικαστικής προστασίας, για τις θιγόμενες 
επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται και στα εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
που ενδεχομένως απαιτούνται, για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων και θα 
πρέπει να προβλέπει επαρκή μέσα έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και μέσα 
δικαστικής προστασίας, για τις θιγόμενες 
επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται και στα εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

Or. en
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Τροπολογία 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων και θα 
πρέπει να προβλέπει επαρκή μέσα 
έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων και 
μέσα δικαστικής προστασίας, για τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις 
αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα 
εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων. Οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται και στα εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 56
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι 
αποφάσεις που καθορίζουν, άμεσα ή 
έμμεσα, τις τιμές των φαρμάκων, καθώς 
και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας, 
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θα πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση 
των ιατρικών αναγκών που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί, την εκτίμηση του κλινικού 
οφέλους, του κοινωνικού οφέλους και της 
καινοτομίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει 
η γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με 
την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που 
ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του 
κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας» της 12ης 
Ιουνίου 2012.1 Τα εν λόγω κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την 
προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού.
_____________
1 ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 83.

Or. es

Τροπολογία 57
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι αιτήσεις για την έγκριση της τιμής 
ενός φαρμάκου ή για τον προσδιορισμό 
της κάλυψής του από το σύστημα 
ασφάλισης υγείας δεν θα πρέπει να 
καθυστερούν τη διάθεση του εν λόγω 
προϊόντος στην αγορά πέραν του 
αναγκαίου. Επομένως, είναι σκόπιμο η 
παρούσα οδηγία να ορίζει υποχρεωτικές 
προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις σε εθνικό 
επίπεδο. Για να είναι αποτελεσματικές, οι 
οριζόμενες προθεσμίες πρέπει να 
καλύπτουν το διάστημα από την παραλαβή 
της αίτησης έως τη θέση της αντίστοιχης 

(10) Οι αιτήσεις για την έγκριση της τιμής 
ενός φαρμάκου ή για τον προσδιορισμό 
της κάλυψής του από το σύστημα 
ασφάλισης υγείας δεν θα πρέπει να 
καθυστερούν τη διάθεση του εν λόγω 
προϊόντος στην αγορά πέραν του 
αναγκαίου. Επομένως, είναι σκόπιμο η
παρούσα οδηγία να ορίζει υποχρεωτικές 
προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις σε εθνικό 
επίπεδο. Για να είναι αποτελεσματικές, οι 
οριζόμενες προθεσμίες πρέπει να 
καλύπτουν το διάστημα από την παραλαβή 
της αίτησης έως τη θέση της αντίστοιχης 
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απόφασης σε ισχύ. Πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλες τις αξιολογήσεις 
εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων 
των αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας, 
όπου εφαρμόζονται, καθώς και όλα τα 
διοικητικά στάδια που απαιτούνται για να 
εκδοθεί η απόφαση και να αρχίσει να 
παράγει νομικά αποτελέσματα.

απόφασης σε ισχύ. Πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλες τις συστάσεις και τις 
αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων 
τεχνολογιών υγείας, όπου εφαρμόζονται, 
καθώς και όλα τα διοικητικά στάδια που 
απαιτούνται για να εκδοθεί η απόφαση και 
να αρχίσει να παράγει νομικά 
αποτελέσματα. 

Or. en

Τροπολογία 58
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι προθεσμίες για την κάλυψη του 
κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας, οι οποίες προβλέπονται 
στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ είναι 
υποχρεωτικές, όπως διευκρινίζει η 
νομολογία του Δικαστηρίου. Από την 
εμπειρία φαίνεται ότι οι εν λόγω 
προθεσμίες δεν τηρούνται πάντα και ότι 
είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθούν οι 
διαδικαστικοί κανόνες που αφορούν την 
κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από 
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 
Συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια 
αποτελεσματική και ταχεία διαδικασία
διορθωτικών μέτρων.

(11) Οι προθεσμίες για την κάλυψη του 
κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας, οι οποίες προβλέπονται 
στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ είναι 
υποχρεωτικές, όπως διευκρινίζει η 
νομολογία του Δικαστηρίου. Από την 
εμπειρία φαίνεται ότι οι εν λόγω 
προθεσμίες δεν τηρούνται πάντα και ότι 
είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθούν οι 
διαδικαστικοί κανόνες που αφορούν την 
κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από 
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 
Συνεπώς, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
εφαρμογή αποτελεσματικών και ταχειών 
διαδικασιών διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 59
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι προθεσμίες για την κάλυψη του 
κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας, οι οποίες προβλέπονται 
στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ είναι 
υποχρεωτικές, όπως διευκρινίζει η 
νομολογία του Δικαστηρίου. Από την 
εμπειρία φαίνεται ότι οι εν λόγω 
προθεσμίες δεν τηρούνται πάντα και ότι 
είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθούν οι 
διαδικαστικοί κανόνες που αφορούν την 
κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από 
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 
Συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια 
αποτελεσματική και ταχεία διαδικασία
διορθωτικών μέτρων.

(11) Οι προθεσμίες για την κάλυψη του 
κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας, οι οποίες προβλέπονται 
στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ είναι 
υποχρεωτικές, όπως διευκρινίζει η 
νομολογία του Δικαστηρίου. Από την 
εμπειρία φαίνεται ότι οι εν λόγω 
προθεσμίες δεν τηρούνται πάντα και ότι 
είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθούν οι 
διαδικαστικοί κανόνες που αφορούν την 
κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από 
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 
Συνεπώς, θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
αποτελεσματικές και ταχείες διαδικασίες 
διορθωτικών μέτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ήδη προβλέπονται στα κράτη μέλη διαδικασίες διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων 
των μέσων δικαστικής προστασίας. Επιπλέον, οι εν λόγω διαδικασίες εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, η οποία αφορά τις διαδικασίες σχετικά με την έγκριση της τιμής και την υποβολή 
αίτησης για επιστροφή δαπανών των φαρμάκων, οι οποίες ακολουθούνται από διοικητικά 
όργανα.

Τροπολογία 60
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για 
την έρευνα στον φαρμακευτικό κλάδο», 
κατέδειξε ότι οι διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών συχνά 
καθυστερούν άσκοπα τη διάθεση 
γενόσημων φαρμάκων στις αγορές της 
Ένωσης. Η έγκριση της τιμής των 

(12) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για 
την έρευνα στον φαρμακευτικό κλάδο»,
κατέδειξε ότι οι διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών συχνά 
καθυστερούν άσκοπα τη διάθεση 
γενόσημων ή βιο-ομοειδών φαρμάκων
στις αγορές της Ένωσης. Η έγκριση της 
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γενόσημων φαρμάκων και της κάλυψής 
τους από το σύστημα ασφάλισης υγείας 
δεν θα πρέπει να απαιτεί οποιαδήποτε νέα 
ή λεπτομερή αξιολόγηση όταν το προϊόν 
αναφοράς έχει ήδη τιμολογηθεί και το 
κόστος του καλύπτεται στο πλαίσιο του 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να θεσπιστούν συντομότερες 
προθεσμίες για τα γενόσημα φάρμακα στις 
εν λόγω περιπτώσεις.

τιμής των γενόσημων ή βιο-ομοειδών
φαρμάκων και της κάλυψής τους από το 
σύστημα ασφάλισης υγείας δεν θα πρέπει 
να απαιτεί οποιαδήποτε νέα ή λεπτομερή 
αξιολόγηση όταν το προϊόν αναφοράς έχει 
ήδη τιμολογηθεί και το κόστος του 
καλύπτεται στο πλαίσιο του συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο 
να θεσπιστούν συντομότερες προθεσμίες 
για τα γενόσημα ή τα βιο-ομοειδή
φάρμακα στις εν λόγω περιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 61
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για 
την έρευνα στον φαρμακευτικό κλάδο», 
κατέδειξε ότι οι διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών συχνά 
καθυστερούν άσκοπα τη διάθεση 
γενόσημων φαρμάκων στις αγορές της 
Ένωσης. Η έγκριση της τιμής των 
γενόσημων φαρμάκων και της κάλυψής 
τους από το σύστημα ασφάλισης υγείας 
δεν θα πρέπει να απαιτεί οποιαδήποτε νέα 
ή λεπτομερή αξιολόγηση όταν το προϊόν 
αναφοράς έχει ήδη τιμολογηθεί και το 
κόστος του καλύπτεται στο πλαίσιο του 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να θεσπιστούν συντομότερες 
προθεσμίες για τα γενόσημα φάρμακα στις 
εν λόγω περιπτώσεις.

(12) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για 
την έρευνα στον φαρμακευτικό κλάδο», 
κατέδειξε ότι οι διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών συχνά 
καθυστερούν άσκοπα τη διάθεση 
γενόσημων φαρμάκων στις αγορές της 
Ένωσης. Η έγκριση της τιμής των 
γενόσημων φαρμάκων και της κάλυψής 
τους από το σύστημα ασφάλισης υγείας 
δεν θα πρέπει να απαιτεί οποιαδήποτε νέα 
ή λεπτομερή αξιολόγηση όταν το προϊόν 
αναφοράς είναι ουσιαστικά παρεμφερές, 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
έχει ήδη τιμολογηθεί και το κόστος του 
καλύπτεται στο πλαίσιο του συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο 
να θεσπιστούν συντομότερες προθεσμίες 
για τα γενόσημα φάρμακα στις εν λόγω 
περιπτώσεις. Όταν τα γενόσημα φάρμακα 
εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με το 
φάρμακο αναφοράς, παραδείγματος χάριν 
ως προς τη συσκευασία ή τις 
θεραπευτικές ενδείξεις τους, τα κράτη 
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μέλη δύνανται να προβαίνουν σε 
αξιολόγηση των εν λόγω φαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρόλο που κρίνεται σκόπιμο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων για τα γενόσημα φάρμακα 
των οποίων το φάρμακο αναφοράς έχει ήδη αξιολογηθεί, θα πρέπει, σε περίπτωση που κάποιο 
φάρμακο δεν είναι ουσιαστικά παρεμφερές με το φάρμακο αναφοράς, να παρέχεται η 
δυνατότητα αξιολόγησης των γενόσημων φαρμάκων. Πράγματι, ορισμένα γενόσημα φάρμακα 
ενδέχεται να διαφέρουν από το φάρμακο αναφοράς ως προς τη συσκευασία ή ακόμη και τις 
θεραπευτικές ενδείξεις.

Τροπολογία 62
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες για τις αποφάσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 63
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες για τις αποφάσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων δικαστικής 
προστασίας, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας, η οποία αφορά τις διαδικασίες σχετικά με την έγκριση 
της τιμής και την υποβολή αίτησης για επιστροφή δαπανών των φαρμάκων, οι οποίες 
ακολουθούνται από διοικητικά όργανα.

Τροπολογία 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες για τις αποφάσεις 

διαγράφεται
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τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 65
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και 
επιστροφής, τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει, συνεπώς, να επαναξιολογούν τα 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η άδεια 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας, της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των ορφανών 
φαρμάκων και της βιοϊσοδυναμίας των 
γενόσημων ή των βιο-ομοειδών
φαρμάκων με το προϊόν αναφοράς, 
ελέγχονται στο πλαίσιο των διαδικασιών 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 66
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
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διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
σε περίπτωση που έχουν προκύψει 
εύλογες επιφυλάξεις λόγω 
νεοαποκτηθείσας γνώσης, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, συνεπώς, να επαναξιολογούν τα 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η άδεια 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας, της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Or. sl

Τροπολογία 67
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας (ποιότητα, 
ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή 
βιοϊσοδυναμία του φαρμάκου). Πρέπει να 
εξασφαλίζεται στα κράτη μέλη πλήρης 
πρόσβαση στα δεδομένα που 
χρησιμοποιεί η αρχή που είναι αρμόδια 
για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 
κατά την αξιολόγηση των εν λόγω 
στοιχείων, ώστε να εκτιμάται η σχετική 
ασφάλεια, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στο 
πλαίσιο του συστήματος ασφάλισης 
υγείας. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
επίσης να διαθέτουν το δικαίωμα να 
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ζητούν πρόσθετα στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 68
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και
επιστροφής, τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει, συνεπώς, να επαναξιολογούν τα 
στοιχεία στα οποία βασίζεται η άδεια 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας, της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς και της ομοιότητας των βιο-
ομοειδών φαρμάκων, ελέγχονται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν πλήρη πρόσβαση 
στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας ούτως ώστε να μπορούν να 
προβαίνουν, στο πλαίσιο των διαδικασιών 
τιμολόγησης και επιστροφής, στην 
αξιολόγηση της σχετικής 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας ενός 
φαρμάκου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή διατάξεων που αφορούν ειδικά τα γενόσημα φάρμακα αποτελεί τη σημαντικότερη 
προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης αναδιατύπωσης. Ωστόσο, για να καλυφθούν όλα τα 
γενόσημα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της βιοθεραπείας, πρέπει να εισαχθεί, εκτός από την 
έννοια της βιοϊσοδυναμίας, και η έννοια της βιο-ομοιότητας.

Τροπολογία 69
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή 
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Τα αποδεικτικά στοιχεία για την
ποιότητα, την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα απόλυτα στοιχεία στα 
οποία βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας 
(ποιότητα, ασφάλεια, 
αποτελεσματικότητα ή βιοϊσοδυναμία του 
φαρμάκου). Ωστόσο, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται στα κράτη μέλη πλήρης 
πρόσβαση στα δεδομένα που 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με σκοπό 
την αξιολόγηση της σχετικής ασφάλειας, 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο της κάλυψης του κόστους του 
από το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης 
υγείας. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να συμπληρώνουν 
ή να συγκεντρώνουν τα σχετικά με τους 
σκοπούς της αξιολόγησης των φαρμάκων 
πρόσθετα δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια εσφαλμένη ερμηνεία αυτής της αιτιολογικής σκέψης θα μπορούσε να εμποδίσει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα δεδομένα ή να ζητούν νέα δεδομένα ώστε να προβαίνουν σε 
αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου-οφέλους και της σχετικής αποτελεσματικότητας των 
φαρμάκων, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες θεραπείες στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος 
ασφάλισης υγείας.

Τροπολογία 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου. Ομοίως, 
στην περίπτωση των ορφανών 
φαρμάκων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να επαναξιολογούν τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αμφισβητείται σε εθνικό επίπεδο η προστιθέμενη ιατρική αξία των εν λόγω 
φαρμάκων καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια κυκλοφορίας τους στην 
Ευρώπη. Η αποσαφήνιση αυτή ουδόλως αντίκειται στην απόφαση των εθνικών αρχών να 
προβούν ή όχι σε επιστροφή δαπανών για ένα ορφανό φάρμακο. Αντιθέτως, ενθαρρύνει την 
καλύτερη αξιοποίηση της αποκτηθείσας σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης με σκοπό 
την ενημέρωση των εθνικών αρχών.

Τροπολογία 71
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
αποτελούν βάσιμο λόγο για την άρνηση, 
αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
αποτελούν βάσιμο λόγο για την άρνηση, 
αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 
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κυκλοφορίας. Ομοίως, οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για τις αιτήσεις και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων ή για την κάλυψή τους ή μη 
από τα συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να αποτελούν διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες, ως τέτοιες, είναι 
ανεξάρτητες από την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τις εν λόγω διαδικασίες, κατά την εξέταση 
μιας αίτησης όσον αφορά ένα γενόσημο 
φάρμακο, δεν θα πρέπει να ζητούν 
στοιχεία που αφορούν το καθεστώς του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας του φαρμάκου 
αναφοράς ούτε θα πρέπει να εξετάζουν την 
εγκυρότητα μιας κατά τους ισχυρισμούς 
παράβασης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αν το γενόσημο φάρμακο έχει 
κατασκευαστεί ή έχει διατεθεί στην αγορά 
ύστερα από απόφασή τους. Επομένως, 
ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα 
πρέπει ούτε να εμπλέκονται ούτε να 
καθυστερούν τις διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών στα κράτη μέλη.

κυκλοφορίας. Ομοίως, οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για τις αιτήσεις και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων ή για την κάλυψή τους ή μη 
από τα συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να αποτελούν διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες, ως τέτοιες, είναι 
ανεξάρτητες από την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τις εν λόγω διαδικασίες, κατά την εξέταση 
μιας αίτησης όσον αφορά ένα γενόσημο 
φάρμακο, δεν θα πρέπει να ζητούν 
στοιχεία που αφορούν το καθεστώς του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας του φαρμάκου 
αναφοράς ούτε θα πρέπει να εξετάζουν την 
εγκυρότητα μιας κατά τους ισχυρισμούς 
παράβασης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αν το γενόσημο φάρμακο έχει 
κατασκευαστεί ή έχει διατεθεί στην αγορά 
ύστερα από απόφασή τους. Επομένως, 
ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα 
πρέπει ούτε να εμπλέκονται ούτε να 
καθυστερούν τις διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών για τα γενόσημα 
φάρμακα στα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος εν προκειμένω είναι η αποσαφήνιση της παραπάνω διαδικασίας ώστε να εφαρμόζεται 
αποκλειστικά στα γενόσημα φάρμακα.

Τροπολογία 72
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
αποτελούν βάσιμο λόγο για την άρνηση, 
αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 
κυκλοφορίας. Ομοίως, οι διαδικασίες 

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
αποτελούν βάσιμο λόγο για την άρνηση, 
αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 
κυκλοφορίας. Ομοίως, οι διαδικασίες 
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λήψης αποφάσεων για τις αιτήσεις και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων ή για την κάλυψή τους ή μη 
από τα συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να αποτελούν διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες, ως τέτοιες, είναι 
ανεξάρτητες από την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τις εν λόγω διαδικασίες, κατά την εξέταση 
μιας αίτησης όσον αφορά ένα γενόσημο 
φάρμακο, δεν θα πρέπει να ζητούν 
στοιχεία που αφορούν το καθεστώς του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας του φαρμάκου 
αναφοράς ούτε θα πρέπει να εξετάζουν την 
εγκυρότητα μιας κατά τους ισχυρισμούς 
παράβασης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αν το γενόσημο φάρμακο έχει 
κατασκευαστεί ή έχει διατεθεί στην αγορά 
ύστερα από απόφασή τους. Επομένως,
ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα 
πρέπει ούτε να εμπλέκονται ούτε να 
καθυστερούν τις διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών στα κράτη μέλη.

λήψης αποφάσεων για τις αιτήσεις και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων ή για την κάλυψή τους ή μη 
από τα συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να αποτελούν διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες, ως τέτοιες, είναι 
ανεξάρτητες από την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τις εν λόγω διαδικασίες, κατά την εξέταση 
μιας αίτησης όσον αφορά ένα 
βιοϊσοδύναμο γενόσημο φάρμακο, δεν θα 
πρέπει να ζητούν στοιχεία που αφορούν το 
καθεστώς του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
του φαρμάκου αναφοράς αλλά θα πρέπει 
να τους επιτρέπεται να εξετάζουν την 
εγκυρότητα μιας κατά τους ισχυρισμούς 
παράβασης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αν το βιοϊσοδύναμο γενόσημο 
φάρμακο έχει κατασκευαστεί ή έχει 
διατεθεί στην αγορά ύστερα από απόφασή
τους. Η εν λόγω αρμοδιότητα δεν πρέπει 
να αφαιρεθεί από τα κράτη μέλη. Υπό την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να εξετάζουν τα πληροφοριακά 
στοιχεία, ζητήματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει ούτε να 
εμπλέκονται ούτε να καθυστερούν τις 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
δαπανών στα κράτη μέλη.

Or. sl

Τροπολογία 73
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημοσιεύουν τα σχετικά έγγραφα και 
πληροφοριακά στοιχεία, σύμφωνα με τις 
οικείες εθνικές πρακτικές, σε κατάλληλο 
έντυπο, το οποίο μπορεί να είναι 
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διαθέσιμο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε 
επιγραμμική μορφή. Κατά τη δημοσίευση 
των εν λόγω πληροφοριακών στοιχείων, 
θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο όγκος 
των παρεχόμενων δεδομένων είναι 
εύλογος και δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Or. sl

Τροπολογία 74
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν για τη δημόσια διάθεση 
εγγράφων και πληροφοριακών στοιχείων, 
σύμφωνα με τις οικείες εθνικές 
πρακτικές, σε κατάλληλο έντυπο, το 
οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε 
ηλεκτρονική ή επιγραμμική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 75
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Ο διαφανής, ακέραιος και 
ανεξάρτητος χαρακτήρας της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο 
πλαίσιο της λειτουργίας των εθνικών 
αρχών θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω 
της δημοσίευσης των ονομάτων των 
αρμόδιων αρχών και των διαδικασιών 
που ακολουθούνται για τη λήψη 
αποφάσεων τιμολόγησης και επιστροφής 
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δαπανών.

Or. sl

Τροπολογία 76
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της ακεραιότητας και της 
ανεξαρτησίας που διέπουν τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες 
για αποφάσεις τιμολόγησης και 
επιστροφής δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 77
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη έχουν συχνά 
τροποποιήσει τα συστήματα ασφάλισης 
υγείας ή έχουν λάβει νέα μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί 
ενημέρωσης με σκοπό, αφενός, να 
εξασφαλιστεί η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και, αφετέρου, να 
διευκολυνθεί ο προληπτικός διάλογος με 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 78
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη έχουν συχνά 
τροποποιήσει τα συστήματα ασφάλισης 
υγείας ή έχουν λάβει νέα μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί 
ενημέρωσης με σκοπό, αφενός, να 
εξασφαλιστεί η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και, αφετέρου, να 
διευκολυνθεί ο προληπτικός διάλογος με 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

(16) Τα κράτη μέλη έχουν συχνά 
τροποποιήσει τα συστήματα ασφάλισης 
υγείας ή έχουν λάβει νέα μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί 
ενημέρωσης με σκοπό, αφενός, να 
εξασφαλιστεί η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
ασθενών και καταναλωτών, και, 
αφετέρου, να διευκολυνθεί ο προληπτικός 
διάλογος με την Επιτροπή όσον αφορά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 79
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική 
δήλωση των κρατών μελών και της 
Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά 
έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα 
κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, την 
κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα 
έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η 
σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων 
μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών 
των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό 

διαγράφεται
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δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, 
ο νομοθέτης θεωρεί τη διαβίβαση 
τέτοιων εγγράφων δικαιολογημένη,

Or. cs

Τροπολογία 80
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μέτρα, είτε 
καθορίζονται με νομοθετικές, κανονιστικές 
ή διοικητικές πράξεις, για τον έλεγχο των 
τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 
ή για τον προσδιορισμό των φαρμάκων 
που καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα 
ασφάλισης υγείας, συμπεριλαμβανομένου 
του βαθμού και των όρων κάλυψής τους, 
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μέτρα, είτε 
καθορίζονται με νομοθετικές, κανονιστικές 
ή διοικητικές πράξεις, για τον έλεγχο των 
τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 
ή για τον προσδιορισμό των φαρμάκων 
που καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα 
ασφάλισης υγείας, συμπεριλαμβανομένου 
του βαθμού και των όρων κάλυψής τους, 
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν επίσης ώστε τα εν λόγω μέτρα 
να μην αλληλεπικαλύπτονται σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο στα 
αντίστοιχα κράτη τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαχείριση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 
πραγματοποιείται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για να 
μην αυξηθούν, άνευ λόγου, οι προθεσμίες και ο διοικητικός φόρτος, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες δεν αλληλεπικαλύπτονται σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 81
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ισχύει και για τα 
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή, αλλά για τα οποία δεν είναι 
δυνατή η επιστροφή δαπανών μέσω του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. de

Τροπολογία 82
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε εθελοντικές συμβατικές συμφωνίες 
που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας ενός φαρμάκου και έχουν 
σκοπό να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παροχή του εν λόγω 
φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
συνθήκες·

α) σε εθελοντικές συμβατικές συμφωνίες 
που υπόκεινται σε επαλήθευση των 
στοιχείων όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και/ή τη σχετική 
αποτελεσματικότητα ή την κατάλληλη 
χρήση του παρεχόμενου φαρμάκου, και 
που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας ενός φαρμάκου και έχουν 
σκοπό να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παροχή του εν λόγω 
φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
συνθήκες·

Or. sl

Τροπολογία 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε εθελοντικές συμβατικές συμφωνίες 
που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων 

α) σε εθελοντικές συμβατικές συμφωνίες 
που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων 
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αρχών και του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας ενός φαρμάκου και έχουν 
σκοπό να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παροχή του εν λόγω 
φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
συνθήκες·

αρχών και του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας ενός φαρμάκου και έχουν 
σκοπό να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παροχή του εν λόγω 
φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
συνθήκες, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες 
πληρούν επίσης τις απαιτήσεις 
διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3α (νέα)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Και η τιμολόγηση βάσει εθελοντικών συμφωνιών θα πρέπει να γνωστοποιείται στα σημεία 
πώλησης, προκειμένου να διευκολύνεται η πώληση του καταλληλότερου από οικονομική 
άποψη φαρμάκου.

Τροπολογία 84
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε μέτρα που αποσκοπούν 
στον προσδιορισμό των φαρμάκων που 
μπορούν να περιλαμβάνονται σε 
συμβατικές συμφωνίες ή διαδικασίες για 
δημόσιες συμβάσεις.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν δύναται να 
αμφισβητήσει τη χορήγηση άδειας 
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κυκλοφορίας ενός φαρμάκου όπως αυτή 
περιγράφεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να ρυθμίζει τις διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών των 
φαρμακευτικών προϊόντων και όχι να επαναπροσδιορίζει τις άδειες κυκλοφορίας. Οι άδειες 
αυτές ρυθμίζονται από την οδηγία 2001/83/ΕΚ στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια ποιότητας, 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας ενός προϊόντος.

Τροπολογία 86
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «βιο-ομοειδές φάρμακο»: ένα 
ομοειδές βιολογικό φάρμακο που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 87
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «βιο-ομοειδές φάρμακο»: κάθε 
ομοειδές βιολογικό φάρμακο που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή διατάξεων που αφορούν ειδικά τα γενόσημα φάρμακα αποτελεί τη σημαντικότερη 
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προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης αναδιατύπωσης. Ωστόσο, για να καλυφθούν όλα τα 
γενόσημα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της βιοθεραπείας, πρέπει να εισαχθεί, εκτός από την 
έννοια της βιοϊσοδυναμίας, και η έννοια της βιο-ομοιότητας.

Τροπολογία 88
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τεχνολογία υγείας»: τεχνολογία 
υγείας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός ορισμού για τις τεχνολογίες υγείας θεωρείται αυθαίρετη και αδικαιολόγητη 
καθώς δεν υφίσταται επί του παρόντος κοινή αντίληψη όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο της 
εν λόγω έννοιας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη δημιουργία δύο διαφορετικών συστημάτων 
προθεσμιών για την έγκριση της τιμής και την υποβολή αίτησης για επιστροφή δαπανών όσον 
αφορά τα μη γενόσημα φάρμακα, η προσθήκη αυτού του ορισμού θα περιπλέξει περαιτέρω την 
κατάσταση.

Τροπολογία 89
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «αξιολόγηση των τεχνολογιών της 
υγείας»: αξιολόγηση της σχετικής 
αποτελεσματικότητας ή της 
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
χρησιμότητας του φαρμάκου σε σύγκριση 
με άλλες τεχνολογίες υγείας που 
χρησιμοποιούνται για την αγωγή της 
συγκεκριμένης πάθησης.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός ορισμού για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας θεωρείται 
αυθαίρετη και αδικαιολόγητη καθώς δεν υφίσταται επί του παρόντος κοινή αντίληψη όσον 
αφορά το ακριβές περιεχόμενο της εν λόγω έννοιας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη δημιουργία 
δύο διαφορετικών συστημάτων προθεσμιών για την έγκριση της τιμής και την υποβολή αίτησης 
για την επιστροφή δαπανών όσον αφορά τα μη γενόσημα φάρμακα, η προσθήκη αυτού του 
ορισμού θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση.

Τροπολογία 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «εθελοντικές συμβατικές 
συμφωνίες»: όπως αναφέρεται στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 στοιχείο α, συμφωνίες 
που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας ενός φαρμάκου, οι οποίες 
δεν είναι ούτε υποχρεωτικές ούτε 
επιβάλλονται από τον νόμο και δεν 
αποτελούν τη μοναδική εναλλακτική λύση 
εντός του συστήματος εθνικής 
τιμολόγησης και της επιστροφής 
δαπανών·

Or. en

Justification

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.
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Τροπολογία 91
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «ευάλωτες ομάδες»: εκείνα τα 
στρώματα του πληθυσμού τα οποία 
επηρεάζονται περισσότερο από τα μέτρα 
που καθορίζουν την κάλυψη των 
φαρμάκων από τα δημόσια συστήματα 
ασφάλισης υγείας, όπως τα παιδιά, οι 
συνταξιούχοι, οι άνεργοι, τα άτομα που 
εξαρτώνται από ορφανά φάρμακα, οι 
ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες 
νόσους, κ.λπ.

Or. es

Τροπολογία 92
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή.

Or. cs

Τροπολογία 93
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας ή από τον αιτούντα, εφόσον 
εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της 
επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση (η δημιουργία της οποίας 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004) ή της αρμόδιας εθνικής 
αρχής, για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ήδη, αρκετά κράτη μέλη επιτρέπουν στους αιτούντες να υποβάλουν αίτηση τιμολόγησης και 
επιστροφής δαπανών εφόσον εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση ή της αρμόδιας εθνικής αρχής κράτους μέλους. Με τον τρόπο αυτόν ξεκινά 
ένας διάλογος που ευνοεί την τήρηση των προθεσμιών της οδηγίας με σκοπό να διευκολύνεται η 
πρόσβαση των ασθενών σε νέα προϊόντα.

Τροπολογία 94
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής 
του προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης για την έγκριση της 
τιμής του προϊόντος. Οι αρμόδιες αρχές 
παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση συντακτικού χαρακτήρα και διαγραφή της φράσης «ανά πάσα στιγμή» καθώς 
δημιουργεί νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 95
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή. Οι αρμόδιες 
αρχές παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 96
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή αίτησης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την έγκριση της 
τιμής του προϊόντος. Οι αρμόδιες αρχές 
παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου των αρμόδιων 
αρχών οι οποίες θα λύγιζαν υπό το βάρος των αιτήσεων που θα δέχονταν σε περίπτωση 
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αρνητικής απόφασης, ακόμα και υπό τις ίδιες συνθήκες.

Τροπολογία 97
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν πρέπει να εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να απορρίπτουν αιτήσεις 
που έχουν υποβληθεί επανειλημμένως 
κατόπιν αρνητικής απόφασης, εφόσον οι 
συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά.

Or. en

Τροπολογία 98
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

(3) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 25 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι αρχές θα δυσκολευτούν να τηρήσουν την προθεσμία των 15 ημερών που προτείνει η 
Επιτροπή. Μια εξαιρετικά σύντομη προθεσμία θα λειτουργούσε εις βάρος της ποιότητας της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 99
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι ομοίως 90 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. sl

Τροπολογία 100
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 101
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία είναι 90 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
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αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

αρχές.

Or. en

Τροπολογία 102
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέες προθεσμίες κρίνονται μη ρεαλιστικές και υπερβαίνουν το μέτρο του αναγκαίου για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου από την Επιτροπή στόχου, ήτοι την άμεση διάθεση των νέων 
θεραπειών στις οποίες έχει χορηγηθεί «κανονική» άδεια κυκλοφορίας.
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Τροπολογία 103
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 25 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Όσον αφορά τα βιο-ομοειδή 
φάρμακα, η εν λόγω προθεσμία είναι 60 
ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή 
του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από 
τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία των 15 ημερών ενδεχομένως να είναι πολύ σύντομη για τις αρχές, 
γεγονός που θα επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα της απόφασης. Δεδομένου ότι τα βιολογικά 
φάρμακα έχουν απολέσει ή πρόκειται να απολέσουν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα και ότι 
τα βιο-ομοειδή φάρμακα είναι μια σχετικά νέα κατηγορία φαρμάκων, θα πρέπει να παρέχεται 
μέγιστο χρονικό περιθώριο 60 ημερών από το στάδιο υποβολής έως το στάδιο έγκρισης.

Τροπολογία 104
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 45 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 105
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 45 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
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αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

αρχές. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να βασίζουν την απόφασή 
τους σχετικά με την τιμή ενός φαρμάκου 
σε αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 106
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές και ότι το γενόσημο φάρμακο είναι 
ουσιαστικά παρεμφερές με το φάρμακο 
αναφοράς, κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ της 6ης Νοεμβρίου 2011.

Or. fr

Justification

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

Τροπολογία 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι το γενόσημο φάρμακο 
είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιο με το 
φάρμακο αναφοράς, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ και ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 108
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς 
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα 
έγγραφα που πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
κατηγορίες των πληροφοριακών 
στοιχείων και των έγγραφων που πρέπει 
να υποβάλει ο αιτών.

Or. en

Τροπολογία 109
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς 
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα 
που πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς 
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα βασικά
έγγραφα που πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

Or. en

Τροπολογία 110
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς 
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα 
που πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς 
τις κατηγορίες των πληροφοριακών 
στοιχείων και τα βασικά έγγραφα που 
πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν έναν ελάχιστο βαθμό ευελιξίας ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζονται διαρκώς και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις.
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Τροπολογία 111
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 25 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι αρχές θα δυσκολευτούν να τηρήσουν την προθεσμία των 15 ημερών που προτείνει η 
Επιτροπή. Μια εξαιρετικά σύντομη προθεσμία θα λειτουργούσε εις βάρος της ποιότητας της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 112
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν εγκαίρως
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. cs

Τροπολογία 113
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
φάρμακα για τα οποία τα κράτη μέλη
χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
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τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι ομοίως 90 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. sl

Τροπολογία 114
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε κάθε 
περίπτωση σε 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω προθεσμία 
μειώνεται σε κάθε περίπτωση σε 30
ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.
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Or. en

Τροπολογία 115
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε κάθε 
περίπτωση σε 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω προθεσμία 
είναι σε κάθε περίπτωση 90 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 116
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς
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υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε κάθε 
περίπτωση σε 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω προθεσμία 
μειώνεται σε κάθε περίπτωση σε 45
ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. fr

Τροπολογία 117
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
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τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές και σύμφωνα με 
τις οποίες το γενόσημο φάρμακο είναι 
ουσιαστικά παρεμφερές, κατά την έννοια 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. fr

Justification

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Τροπολογία 118
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
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προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 25 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά τα 
βιο-ομοειδή φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία είναι σε κάθε περίπτωση 60 
ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή 
του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη 
δεν ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία των 15 ημερών ενδεχομένως να είναι πολύ σύντομη για τις αρχές, 
γεγονός που θα επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα της απόφασης. Δεδομένου ότι τα βιολογικά 
φάρμακα έχουν απολέσει ή πρόκειται να απολέσουν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα και ότι 
τα βιο-ομοειδή φάρμακα είναι μια σχετικά νέα κατηγορία φαρμάκων, θα πρέπει να παρέχεται 
μέγιστο χρονικό περιθώριο 60 ημερών από το στάδιο υποβολής έως το στάδιο έγκρισης.

Τροπολογία 119
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν 
λόγω προθεσμία μειώνεται σε κάθε 

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω προθεσμία 
μειώνεται σε κάθε περίπτωση σε 45
ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
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περίπτωση σε 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη 
δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 121
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον δεν υπάρξει απόφαση εντός 
της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται 
στις παραγράφους 3 και 5, ο αιτών 
δικαιούται να κυκλοφορήσει το προϊόν 
στην προτεινόμενη τιμή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη αφενός υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου της άμεσης διάθεσης νέων θεραπειών και αφετέρου θεωρείται 
δυσανάλογη, ενώ δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, παρόμοια μέτρα θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιδείνωση της δημοσιονομικής ισορροπίας των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας.

Τροπολογία 122
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν την κυκλοφορία του εν 
λόγω φαρμάκου στην τιμή που προτείνεται 
από τον αιτούντα, η απόφαση αυτή 
περιέχει αιτιολόγηση με βάση 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης, 
της γνώμης ή της σύστασης 
εμπειρογνώμονα στην οποία βασίζεται. Ο 
αιτών ενημερώνεται για όλα τα διαθέσιμα 
μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

7. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν την κυκλοφορία του εν 
λόγω φαρμάκου στην τιμή που προτείνεται 
από τον αιτούντα, η απόφαση αυτή 
περιέχει αιτιολόγηση με βάση 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. 
Ο αιτών ενημερώνεται για όλα τα 
διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση εκπόνησης έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τη στήριξη κάθε απόφασης των αρχών 
που αντιβαίνει στα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 123
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λάβουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για την 
έγκριση των τιμών των φαρμάκων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθώς η τιμολόγηση των φαρμάκων αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, τα κράτη μέλη δεν 
χρειάζεται να κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για 
την αξιολόγηση της τιμής ενός φαρμάκου.

Τροπολογία 124
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 
κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης, 
της γνώμης ή της σύστασης 

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου
κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Η απόφαση 
κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, ο οποίος ενημερώνεται 
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εμπειρογνώμονα στην οποία βασίζεται. Η 
απόφαση κοινοποιείται στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, ο οποίος 
ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα έννομης 
προστασίας που διαθέτει, μεταξύ άλλων 
και για τα μέσα δικαστικής προστασίας, 
και για τις προθεσμίες άσκησής τους.

σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας
που διαθέτει, μεταξύ άλλων και για τα 
μέσα δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους. Η απόφαση, 
συνοδευόμενη από συνοπτική 
δικαιολόγηση, τίθεται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. sl

Τροπολογία 125
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 
κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης, 
της γνώμης ή της σύστασης 
εμπειρογνώμονα στην οποία βασίζεται. Η 
απόφαση κοινοποιείται στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, ο οποίος 
ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα έννομης 
προστασίας που διαθέτει, μεταξύ άλλων 
και για τα μέσα δικαστικής προστασίας, 
και για τις προθεσμίες άσκησής τους.

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 
κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Η απόφαση 
κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, ο οποίος ενημερώνεται 
σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας 
που διαθέτει, μεταξύ άλλων και για τα 
μέσα δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση εκπόνησης έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τη στήριξη κάθε απόφασης των αρχών 
που αντιβαίνει στα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 126
Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή.

Or. cs

Τροπολογία 127
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης για την αύξηση της 
τιμής ενός φαρμάκου. Οι αρμόδιες αρχές 
παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση συντακτικού χαρακτήρα και διαγραφή της φράσης «ανά πάσα στιγμή» καθώς 
δημιουργεί νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 128
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή. Οι αρμόδιες 
αρχές παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 129
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή αίτησης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την αύξηση της 
τιμής του προϊόντος. Οι αρμόδιες αρχές 
παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου των αρμόδιων 
αρχών οι οποίες θα λύγιζαν υπό το βάρος των αιτήσεων που θα δέχονταν σε περίπτωση 
αρνητικής απόφασης, ακόμα και υπό τις ίδιες συνθήκες.

Τροπολογία 130
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν πρέπει να εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να απορρίπτουν αιτήσεις 
που έχουν υποβληθεί επανειλημμένως 
κατόπιν αρνητικής απόφασης, εφόσον οι 
συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά.

Or. en

Τροπολογία 131
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση που έχει 
υποβληθεί από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί στο οικείο κράτος 
μέλος, για την αύξηση της τιμής ενός 
φαρμάκου λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη 
μιας αίτησης που έχει υποβληθεί από 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, για την αύξηση της 
τιμής ενός φαρμάκου συζητείται,
λαμβάνεται και κοινοποιείται στον 
αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης.

Or. sl

Τροπολογία 132
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση που έχει 
υποβληθεί από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί στο οικείο κράτος 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση που έχει 
υποβληθεί από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί στο οικείο κράτος 
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μέλος, για την αύξηση της τιμής ενός 
φαρμάκου λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης.

μέλος, για την αύξηση της τιμής ενός 
φαρμάκου λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 133
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση που έχει 
υποβληθεί από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί στο οικείο κράτος 
μέλος, για την αύξηση της τιμής ενός 
φαρμάκου λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση που έχει 
υποβληθεί από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί στο οικείο κράτος 
μέλος, για την αύξηση της τιμής ενός 
φαρμάκου λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης.

Or. en


