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Alteração 43
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
.

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão deve ser rejeitada por ser motivada unicamente pelos interesses da 
indústria farmacêutica, em detrimento dos direitos dos Estados-Membros, e em última 
análise, em detrimento dos interesses dos doentes. Os Estados-Membros estão espartilhados 
(prazos de avaliação mais curtos, sanções desproporcionadas, requisitos de notificação 
rigorosos), ao passo que as empresas farmacêuticas podem aumentar os preços através de 
um procedimento de autorização tácita. A Comissão deve apresentar uma proposta nova e 
equilibrada.

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º e 168.º,

Or. fr

Justificação

Mais do que abordar a livre circulação de todas as mercadorias, a proposta visa, em 
particular, os medicamentos e a fixação dos respetivos preços, a qual se enquadra nas 
competências dos Estados-Membros em matéria de saúde pública. Como tal, o artigo 168.º 
do TFUE deve ser aditado à base jurídica.
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Alteração 45
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 168.º, n.º 7 e o 
artigo 114.º,

Or. en

Alteração 46
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de ter em conta a evolução do 
mercado farmacêutico e das políticas 
nacionais de controlo da despesa pública 
em medicamentos, todas as principais 
disposições da Diretiva 89/105/CEE devem 
ser objeto de alterações de fundo. Por 
conseguinte, por motivos de clareza, a 
Diretiva 89/105/CEE deve substituída.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 47
Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de ter em conta a evolução do 
mercado farmacêutico e das políticas 
nacionais de controlo da despesa pública 

(2) A fim de ter em conta a evolução do 
mercado farmacêutico e das políticas 
nacionais de controlo da despesa pública 
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em medicamentos, todas as principais 
disposições da Diretiva 89/105/CEE devem 
ser objeto de alterações de fundo. Por 
conseguinte, por motivos de clareza, a 
Diretiva 89/105/CEE deve ser substituída.

em medicamentos, todas as principais 
disposições da Diretiva 89/105/CEE devem 
ser objeto de alterações de fundo. Por 
conseguinte, por motivos de clareza, a 
Diretiva 89/105/CEE deve ser alterada.

Or. lt

Alteração 48
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas últimas décadas, os 
Estados-Membros viram-se confrontados 
com o aumento sistemático das despesas 
farmacêuticas, o que levou à adoção de 
políticas cada vez mais inovadoras e 
complexas, destinadas a gerir o consumo 
de medicamentos no quadro dos seus 
sistemas nacionais de seguro de saúde. As 
autoridades dos Estados-Membros 
aplicaram, sobretudo, uma vasta gama de 
medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos, no intuito de regular os 
seus preços ou estabelecer as condições do 
seu financiamento público. O objetivo 
primordial de tais medidas é a promoção da 
saúde pública, assegurando a 
disponibilidade de um fornecimento 
adequado de medicamentos a um preço 
razoável e garantindo, em simultâneo, a 
estabilidade financeira dos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.

(4) Nas últimas décadas, os 
Estados-Membros viram-se confrontados 
com o aumento sistemático das despesas 
farmacêuticas, o que levou à adoção de 
políticas cada vez mais inovadoras e 
complexas, destinadas a gerir o consumo 
de medicamentos no quadro dos seus 
sistemas nacionais de seguro de saúde. As 
autoridades dos Estados-Membros 
aplicaram, sobretudo, uma vasta gama de 
medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos, no intuito de regular os 
seus preços ou estabelecer as condições do 
seu financiamento público. O objetivo 
primordial de tais medidas é a promoção da 
saúde pública, assegurando a 
disponibilidade de um fornecimento 
adequado de medicamentos, em igualdade 
de condições, a todos os cidadãos da UE a 
um preço razoável e garantindo, em 
simultâneo, a estabilidade financeira dos 
sistemas nacionais de seguro de saúde. Os 
medicamentos classificados como 
essenciais na lista da OMS devem estar 
disponíveis para os doentes em todos os 
Estados-Membros, independentemente da 
dimensão do mercado. 

Or. sl
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Alteração 49
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas últimas décadas, os 
Estados-Membros viram-se confrontados 
com o aumento sistemático das despesas 
farmacêuticas, o que levou à adoção de 
políticas cada vez mais inovadoras e 
complexas, destinadas a gerir o consumo 
de medicamentos no quadro dos seus 
sistemas nacionais de seguro de saúde. As 
autoridades dos Estados-Membros 
aplicaram, sobretudo, uma vasta gama de
medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos, no intuito de regular os 
seus preços ou estabelecer as condições do 
seu financiamento público. O objetivo 
primordial de tais medidas é a promoção da 
saúde pública, assegurando a 
disponibilidade de um fornecimento 
adequado de medicamentos a um preço 
razoável e garantindo, em simultâneo, a 
estabilidade financeira dos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.

(4) Nas últimas décadas, os 
Estados-Membros viram-se confrontados 
com o aumento sistemático das despesas
farmacêuticas, o que levou à adoção de 
políticas cada vez mais inovadoras e 
complexas, destinadas a gerir o consumo 
de medicamentos no quadro dos seus 
sistemas nacionais de seguro de saúde. As 
autoridades dos Estados-Membros 
aplicaram, sobretudo, uma vasta gama de 
medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos, no intuito de regular os 
seus preços ou estabelecer as condições do 
seu financiamento público. O objetivo 
primordial de tais medidas é a promoção da 
saúde pública para todos os cidadãos, 
assegurando a disponibilidade de um 
fornecimento adequado de medicamentos 
eficazes a um preço razoável e garantindo, 
em simultâneo, um acesso equitativo a 
cuidados de saúde de elevada qualidade 
para todos.

Or. en

Alteração 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas últimas décadas, os 
Estados-Membros viram-se confrontados 
com o aumento sistemático das despesas 
farmacêuticas, o que levou à adoção de 
políticas cada vez mais inovadoras e 

(4) Nas últimas décadas, os 
Estados-Membros viram-se confrontados 
com o aumento sistemático das despesas 
farmacêuticas, o que levou à adoção de 
políticas cada vez mais inovadoras e 
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complexas, destinadas a gerir o consumo 
de medicamentos no quadro dos seus 
sistemas nacionais de seguro de saúde. As 
autoridades dos Estados-Membros 
aplicaram, sobretudo, uma vasta gama de 
medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos, no intuito de regular os 
seus preços ou estabelecer as condições do 
seu financiamento público. O objetivo 
primordial de tais medidas é a promoção da 
saúde pública, assegurando a 
disponibilidade de um fornecimento 
adequado de medicamentos a um preço 
razoável e garantindo, em simultâneo, a 
estabilidade financeira dos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.

complexas, destinadas a gerir o consumo 
de medicamentos no quadro dos seus 
sistemas nacionais de seguro de saúde. As 
autoridades dos Estados-Membros 
aplicaram, sobretudo, uma vasta gama de 
medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos, no intuito de regular os 
seus preços ou estabelecer as condições do 
seu financiamento público. O objetivo 
primordial de tais medidas é a promoção da 
saúde pública, assegurando a 
disponibilidade de um fornecimento 
adequado de medicamentos a um preço 
razoável e garantindo, em simultâneo, a 
estabilidade financeira dos sistemas 
nacionais de seguro de saúde. Estas 
medidas devem igualmente visar a 
promoção da investigação e do 
desenvolvimento de novos medicamentos 
e a confirmar a inovação da medicina.

Or. fr

Justificação

A inovação no domínio da saúde oferece vantagens consideráveis para os doentes, 
repercutindo-se positivamente na eficácia e sustentabilidade dos sistemas de saúde.

Alteração 51
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As disparidades a nível das medidas 
nacionais podem impedir ou distorcer o 
comércio intra-União de medicamentos e, 
por esse motivo, afetar diretamente o 
funcionamento do mercado interno de 
medicamentos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Alteração 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em virtude da diversidade das medidas 
nacionais que gerem o consumo de 
medicamentos, regulam os seus preços ou 
estabelecem as condições para o seu 
financiamento público, torna-se 
indispensável proceder à clarificação da 
Diretiva 89/105/CEE. Esta diretiva deve, 
em especial, abranger todos os tipos de 
medidas concebidas pelos 
Estados-Membros que possam ter 
repercussões no mercado interno. Desde a 
adoção da Diretiva 89/105/CEE, os 
procedimentos de fixação de preços e 
reembolsos evoluíram e tornaram-se mais 
complexos. Embora alguns 
Estados-Membros tenham interpretado a 
Diretiva 89/105/CEE de forma restritiva, o 
Tribunal de Justiça considerou que esses 
procedimentos de fixação de preços e 
reembolsos se inserem no âmbito dessa 
diretiva, atendendo aos objetivos da mesma 
e à necessidade de assegurar a sua eficácia. 
Por conseguinte, a presente diretiva deve 
refletir a evolução das políticas de fixação 
de preços e reembolsos. Uma vez que os 
contratos públicos e acordos contratuais 
voluntários são objeto de regras e 
procedimentos específicos, devem 
excluir-se do âmbito de aplicação da 
presente diretiva as medidas nacionais 
relativas aos contratos públicos e acordos 
contratuais voluntários.

(8) Em virtude da diversidade das medidas 
nacionais que gerem o consumo de 
medicamentos, regulam os seus preços ou 
estabelecem as condições para o seu 
financiamento público, torna-se 
indispensável proceder à clarificação da 
Diretiva 89/105/CEE. Esta diretiva deve, 
em especial, abranger todos os tipos de 
medidas concebidas pelos 
Estados-Membros que possam ter 
repercussões no mercado interno. Desde a 
adoção da Diretiva 89/105/CEE, os 
procedimentos de fixação de preços e 
reembolsos evoluíram e tornaram-se mais 
complexos. Embora alguns 
Estados-Membros tenham interpretado a 
Diretiva 89/105/CEE de forma restritiva, o 
Tribunal de Justiça considerou que esses 
procedimentos de fixação de preços e 
reembolsos se inserem no âmbito dessa 
diretiva, atendendo aos objetivos da mesma 
e à necessidade de assegurar a sua eficácia. 
Por conseguinte, a presente diretiva deve 
refletir a evolução das políticas de fixação 
de preços e reembolsos. Embora os 
contratos públicos e acordos contratuais 
voluntários sejam objeto de regras e 
procedimentos específicos, devem 
excluir-se do âmbito de aplicação da 
presente diretiva as medidas nacionais 
relativas aos contratos públicos e acordos 
contratuais voluntários, apenas na medida
em que os acordos voluntários permitam 
também uma transparência relativamente 
ao preço de venda do medicamento 
relevante para as pessoas seguradas.
Importa que os médicos e os 
farmacêuticos enquanto entidades de 
distribuição de medicamentos conheçam 
claramente os custos que serão incorridos 
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pelos doentes e pelos sistemas de saúde 
relativamente a um medicamento, a fim 
de terem a possibilidade de escolher o 
medicamento mais razoável do ponto de 
vista económico, independentemente do 
tipo de acordo.

Or. de

Alteração 53
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Todas as medidas que visem regular, 
direta ou indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas destinadas a determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem basear-se em 
critérios objetivos e verificáveis que sejam 
independentes da origem do medicamento 
e assegurar as vias de recurso adequadas, 
inclusive recursos judiciais, às empresas 
afetadas. Esses requisitos devem aplicar-se 
igualmente às medidas nacionais, regionais 
ou locais que visam controlar ou promover 
a prescrição de medicamentos específicos, 
uma vez que tais medidas também 
determinam a sua cobertura pelos sistemas 
de seguro de saúde.

(9) Todas as medidas que visem regular, 
direta ou indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas destinadas a determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem basear-se em 
critérios objetivos e verificáveis que sejam 
independentes da origem do medicamento. 
Esses requisitos devem aplicar-se 
igualmente às medidas nacionais, regionais 
ou locais que visam controlar ou promover 
a prescrição de medicamentos específicos, 
uma vez que tais medidas também 
determinam a sua cobertura pelos sistemas 
de seguro de saúde.

Or. fr

Justificação

No âmbito do processo C-62/09, o Tribunal de Justiça da UE autorizou as medidas 
destinadas a controlar ou incentivar a prescrição de determinados medicamentos. Além 
disso, as mesmas não afetam a inclusão dos medicamentos nos sistemas de seguro de saúde 
dos Estados-Membros. Esta proposta faria ainda com que todos os concorrentes do ou dos 
medicamentos abrangidos por estas medidas pudessem interpor recurso, o que resultaria 
num pesadelo administrativo e jurídico.
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Alteração 54
Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Todas as medidas que visem regular, 
direta ou indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas destinadas a determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem basear-se em 
critérios objetivos e verificáveis que sejam 
independentes da origem do medicamento 
e assegurar as vias de recurso adequadas, 
inclusive recursos judiciais, às empresas 
afetadas. Esses requisitos devem aplicar-se 
igualmente às medidas nacionais, regionais 
ou locais que visam controlar ou promover 
a prescrição de medicamentos específicos, 
uma vez que tais medidas também 
determinam a sua cobertura pelos sistemas 
de seguro de saúde.

(9) Todas as medidas que visem regular, 
direta ou indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas, incluindo recomendações que 
vierem a ser necessárias, destinadas a 
determinar a sua cobertura pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde devem 
basear-se em critérios objetivos e 
verificáveis que sejam independentes da 
origem do medicamento e assegurar as vias 
de recurso adequadas, inclusive recursos 
judiciais, às empresas afetadas. Esses 
requisitos devem aplicar-se igualmente às 
medidas nacionais, regionais ou locais que 
visam controlar ou promover a prescrição 
de medicamentos específicos, uma vez que 
tais medidas também determinam a sua 
cobertura pelos sistemas de seguro de 
saúde.

Or. en

Alteração 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Todas as medidas que visem regular, 
direta ou indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas destinadas a determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem basear-se em 
critérios objetivos e verificáveis que sejam 
independentes da origem do medicamento 

(9) Todas as medidas que visem regular, 
direta ou indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas destinadas a determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem basear-se em 
critérios objetivos e verificáveis que sejam 
independentes da origem do medicamento.
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e assegurar as vias de recurso adequadas, 
inclusive recursos judiciais, às empresas 
afetadas. Esses requisitos devem aplicar-se 
igualmente às medidas nacionais, regionais 
ou locais que visam controlar ou promover 
a prescrição de medicamentos específicos, 
uma vez que tais medidas também 
determinam a sua cobertura pelos sistemas 
de seguro de saúde.

Esses requisitos devem aplicar-se 
igualmente às medidas nacionais, regionais 
ou locais que visam controlar ou promover 
a prescrição de medicamentos específicos, 
uma vez que tais medidas também 
determinam a sua cobertura pelos sistemas 
de seguro de saúde.

Or. en

Alteração 56
Andres Perello Rodriguez

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os critérios que estão na base das 
decisões que visem regular, direta ou 
indiretamente, os preços dos 
medicamentos, bem como todas as 
medidas destinadas a determinar a sua 
cobertura pelos sistemas de seguro de 
saúde, devem incluir a avaliação das 
necessidades médicas ainda existentes, a 
avaliação dos benefícios clínicos, os 
benefícios sociais e a inovação, tal como 
consta do Parecer do Comité Económico e 
Social Europeu sobre a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à transparência das 
medidas que regulamentam os preços dos 
medicamentos para uso humano e a sua 
inclusão nos sistemas nacionais de seguro 
de saúde», de 12 de junho de 20121. Esses 
critérios devem incluir, igualmente, a 
proteção dos grupos mais vulneráveis da 
população.
_____________
1 JO C 299 de 4.10.2012, p. 81.

Or. es
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Alteração 57
Karin Kadenbach

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os pedidos de aprovação do preço de 
um medicamento ou de determinação da 
sua cobertura pelos sistemas de seguro de 
saúde não devem atrasar 
desnecessariamente a introdução no 
mercado do referido medicamento. Assim, 
afigura-se desejável que a presente diretiva 
estabeleça prazos obrigatórios dentro dos 
quais as decisões nacionais devem ser 
tomadas. Para que sejam eficazes, os 
prazos estipulados devem decorrer entre a 
receção de um pedido e a entrada em vigor 
da decisão correspondente. Devem incluir 
todas as avaliações de peritos, incluindo, se 
for caso disso, avaliações das tecnologias 
de saúde, e todas as etapas administrativas 
necessárias à adoção e produção de efeitos 
da decisão.

(10) Os pedidos de aprovação do preço de 
um medicamento ou de determinação da 
sua cobertura pelos sistemas de seguro de 
saúde não devem atrasar 
desnecessariamente a introdução no 
mercado do referido medicamento. Assim, 
afigura-se desejável que a presente diretiva 
estabeleça prazos obrigatórios dentro dos 
quais as decisões nacionais devem ser 
tomadas. Para que sejam eficazes, os 
prazos estipulados devem decorrer entre a 
receção de um pedido e a entrada em vigor 
da decisão correspondente. Devem incluir 
todas as recomendações e as avaliações de 
peritos, incluindo, se for caso disso, 
avaliações das tecnologias de saúde, e 
todas as etapas administrativas necessárias 
à adoção e produção de efeitos da decisão. 

Or. en

Alteração 58
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Tal como é precisado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, os 
prazos de inclusão dos medicamentos nos 
sistemas nacionais de seguros de saúde 
previstos na Diretiva 89/105/CEE são 
vinculativos. No entanto, a experiência 
mostrou que esses prazos nem sempre são 
respeitados e que há necessidade de 

(11) Tal como é precisado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, os 
prazos de inclusão dos medicamentos nos 
sistemas nacionais de seguros de saúde 
previstos na Diretiva 89/105/CEE são 
vinculativos. No entanto, a experiência 
mostrou que esses prazos nem sempre são 
respeitados e que há necessidade de 



AM\916168PT.doc 13/59 PE497.983v01-00

PT

garantir a segurança jurídica e melhorar as 
regras processuais relativas à inclusão dos 
medicamentos no âmbito dos sistemas de 
seguros de saúde. Assim, há que instituir
um procedimento de recurso rápido e 
eficaz.

garantir a segurança jurídica e melhorar as 
regras processuais relativas à inclusão dos 
medicamentos no âmbito dos sistemas de 
seguros de saúde. Assim, há que incentivar 
procedimentos de recurso rápidos e 
eficazes.

Or. en

Alteração 59
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Tal como é precisado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, os 
prazos de inclusão dos medicamentos nos 
sistemas nacionais de seguros de saúde 
previstos na Diretiva 89/105/CEE são 
vinculativos. No entanto, a experiência 
mostrou que esses prazos nem sempre são 
respeitados e que há necessidade de 
garantir a segurança jurídica e melhorar as 
regras processuais relativas à inclusão dos 
medicamentos no âmbito dos sistemas de 
seguros de saúde. Assim, há que instituir
um procedimento de recurso rápido e 
eficaz.

(11) Tal como é precisado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, os 
prazos de inclusão dos medicamentos nos 
sistemas nacionais de seguros de saúde 
previstos na Diretiva 89/105/CEE são 
vinculativos. No entanto, a experiência 
mostrou que esses prazos nem sempre são 
respeitados e que há necessidade de 
garantir a segurança jurídica e melhorar as 
regras processuais relativas à inclusão dos 
medicamentos no âmbito dos sistemas de 
seguros de saúde. Assim, há que incentivar
procedimentos de recurso rápidos e 
eficazes.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros já preveem procedimentos de recurso, inclusive recursos judiciários. 
Além disso, estes procedimentos são uma prerrogativa dos Estados-Membros, não sendo 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva, que incide sobre os procedimentos 
relativos à aprovação do preço e à inclusão do reembolso dos medicamentos, a cargo dos 
órgãos administrativos.

Alteração 60
Alda Sousa
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Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na sua comunicação intitulada 
«Síntese do relatório sobre o inquérito ao 
setor farmacêutico», a Comissão mostrou 
que os procedimentos de fixação de preços 
e reembolsos atrasam frequente e 
desnecessariamente o lançamento de 
medicamentos genéricos nos mercados 
europeus. A aprovação do preço dos 
medicamentos genéricos e da respetiva 
cobertura pelo sistema de seguro de saúde 
não deve exigir qualquer avaliação nova ou 
detalhada se já tiver sido atribuído um 
preço ao medicamento de referência e este 
estiver incluído no sistema de seguro de 
saúde. Por conseguinte, é adequado 
estabelecer prazos mais curtos para os 
medicamentos genéricos nesses casos.

(12) Na sua comunicação intitulada 
«Síntese do relatório sobre o inquérito ao 
setor farmacêutico», a Comissão mostrou 
que os procedimentos de fixação de preços 
e reembolsos atrasam frequente e 
desnecessariamente o lançamento de 
medicamentos genéricos ou biossimilares
nos mercados europeus. A aprovação do 
preço dos medicamentos genéricos ou 
biossimilares e da respetiva cobertura pelo 
sistema de seguro de saúde não deve exigir 
qualquer avaliação nova ou detalhada se já 
tiver sido atribuído um preço ao 
medicamento de referência e este estiver 
incluído no sistema de seguro de saúde. 
Por conseguinte, é adequado estabelecer 
prazos mais curtos para os medicamentos 
genéricos ou biossimilares nesses casos.

Or. en

Alteração 61
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na sua comunicação intitulada 
«Síntese do relatório sobre o inquérito ao 
setor farmacêutico», a Comissão mostrou 
que os procedimentos de fixação de preços 
e reembolsos atrasam frequente e 
desnecessariamente o lançamento de 
medicamentos genéricos nos mercados 
europeus. A aprovação do preço dos 
medicamentos genéricos e da respetiva 
cobertura pelo sistema de seguro de saúde 
não deve exigir qualquer avaliação nova ou 
detalhada se já tiver sido atribuído um 

(12) Na sua comunicação intitulada 
«Síntese do relatório sobre o inquérito ao 
setor farmacêutico», a Comissão mostrou 
que os procedimentos de fixação de preços 
e reembolsos atrasam frequente e 
desnecessariamente o lançamento de 
medicamentos genéricos nos mercados 
europeus. A aprovação do preço dos 
medicamentos genéricos e da respetiva 
cobertura pelo sistema de seguro de saúde 
não deve exigir qualquer avaliação nova ou 
detalhada se o medicamento de referência 
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preço ao medicamento de referência e este 
estiver incluído no sistema de seguro de 
saúde. Por conseguinte, é adequado 
estabelecer prazos mais curtos para os 
medicamentos genéricos nesses casos.

for essencialmente similar, na aceção da 
Diretiva 2001/83/CE, já lhe tiver sido 
atribuído um preço e este estiver incluído 
no sistema de seguro de saúde. Por 
conseguinte, é adequado estabelecer prazos 
mais curtos para os medicamentos 
genéricos nesses casos. No caso de se 
verificarem diferenças entre o 
medicamento genérico e o medicamento 
de referência, por exemplo, em relação ao 
seu acondicionamento ou às indicações 
terapêuticas, os Estados-Membros podem 
prever uma avaliação desses 
medicamentos.

Or. fr

Justificação

Ainda que seja desejável acelerar a tomada de decisão relativa aos medicamentos genéricos 
cujo medicamento de referência já tenha sido avaliado, a avaliação dos medicamentos 
genéricos deve poder realizar-se nos casos em que o medicamento em causa não é 
essencialmente similar ao medicamento de referência. Determinados medicamentos podem 
efetivamente diferir do medicamento de referência relativamente ao acondicionamento ou 
ainda às indicações terapêuticas.

Alteração 62
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilidade dos recursos judiciais 
disponíveis nos Estados-Membros para 
fazer respeitar os prazos foi limitada em 
virtude da morosidade em geral dos 
processos nos tribunais nacionais, que 
desencorajam as empresas afetadas de 
intentar ações judiciais. Por conseguinte, 
é necessário dispor de mecanismos 
eficazes para controlar e fazer respeitar os 
prazos das decisões de fixação de preços e 
reembolsos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 63
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilidade dos recursos judiciais 
disponíveis nos Estados-Membros para 
fazer respeitar os prazos foi limitada em 
virtude da morosidade em geral dos 
processos nos tribunais nacionais, que 
desencorajam as empresas afetadas de 
intentar ações judiciais. Por conseguinte, 
é necessário dispor de mecanismos 
eficazes para controlar e fazer respeitar os 
prazos das decisões de fixação de preços e 
reembolsos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os procedimentos de recurso, inclusive recursos judiciários, são uma prerrogativa dos 
Estados-Membros, não sendo abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva, que 
incide sobre os procedimentos relativos à aprovação do preço e à inclusão do reembolso dos 
medicamentos, a cargo dos órgãos administrativos.

Alteração 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilidade dos recursos judiciais 
disponíveis nos Estados-Membros para 
fazer respeitar os prazos foi limitada em 
virtude da morosidade em geral dos 
processos nos tribunais nacionais, que 
desencorajam as empresas afetadas de 
intentar ações judiciais. Por conseguinte, 
é necessário dispor de mecanismos 

Suprimido
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eficazes para controlar e fazer respeitar os 
prazos das decisões de fixação de preços e 
reembolsos.

Or. en

Alteração 65
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em 
que a autorização de introdução no 
mercado se baseia, entre eles a qualidade, 
a segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo dos 
medicamentos órfãos e a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos ou 
biossimilares com o medicamento de 
referência, são determinadas no quadro dos 
procedimentos de autorização de 
introdução no mercado.

Or. en

Alteração 66
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos
de autorização de introdução no mercado. 
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No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, nos quais 
surgiram reservas legítimas provenientes 
do conhecimento recentemente adquirir, 
os Estados-Membros devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

Or. sl

Alteração 67
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia (a qualidade, a segurança, a eficácia 
ou a bioequivalência do medicamento). Os 
Estados-Membros têm garantido o acesso 
pleno aos dados utilizados pela autoridade 
responsável pela introdução do mercado 
na apreciação destes elementos, com vista 
a avaliar a segurança, a eficácia e 
eficiência relativas do medicamento no 
âmbito do sistema de seguro de saúde. As 
autoridades competentes devem também 
ter o direito de solicitar dados adicionais 
para a avaliação desses elementos.

Or. en
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Alteração 68
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em 
que a autorização de introdução no 
mercado se baseia, entre eles a qualidade, 
a segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência e a 
similaridade de medicamentos 
biossimilares, são determinadas no quadro 
dos procedimentos de autorização de 
introdução no mercado, e os 
Estados-Membros devem ter um acesso 
integral aos dados utilizados no 
procedimento de autorização de 
introdução no mercado, por forma a 
poderem avaliar a eficácia e a segurança 
relativa de um medicamento no quadro 
dos procedimentos relativos à fixação dos 
preços e ao reembolso.

Or. fr

Justificação

A introdução de disposições específicas para os medicamentos genéricos constitui a principal 
mais-valia da presente reformulação. Ainda assim, no sentido de abranger a totalidade dos 
medicamentos genéricos, incluindo as bioterapias, é necessário introduzir a noção de 
biossimilaridade, além da bioequivalência.

Alteração 69
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 

(14) As provas de qualidade, segurança e 
eficácia dos medicamentos, incluindo a 
bioequivalência dos medicamentos 
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medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado 
se baseia, entre eles a qualidade, a 
segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

genéricos com o medicamento de 
referência, são determinadas no quadro dos 
procedimentos de autorização de 
introdução no mercado. No âmbito dos 
procedimentos de fixação de preços e 
reembolsos, os Estados-Membros não 
devem, por conseguinte, reavaliar os 
elementos absolutos (qualidade, 
segurança, eficácia ou bioequivalência) 
em que a autorização de introdução no 
mercado se baseia. No entanto, deve ser 
garantido aos Estados-Membros acesso 
integral aos dados utilizados pelas 
autoridades responsáveis pela autorização 
de introdução no mercado para efeitos de 
avaliação da segurança, da eficácia e da 
eficiência relativas de um medicamento 
no quadro da sua inclusão no sistema de 
seguro de saúde obrigatório. As 
autoridades competentes devem, 
igualmente, poder incluir ou criar dados 
complementares relevantes para efeitos da 
avaliação dos medicamentos.

Or. fr

Justificação

Uma interpretação incorreta do presente considerando poderia impedir os Estados-Membros 
de utilizar os dados ou solicitar novos dados no intuito de realizar a avaliação da relação 
risco-benefício relativo e da eficácia relativa dos medicamentos, quando comparados com os 
tratamentos existentes no quadro do respetivo sistema de seguro de saúde.

Alteração 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
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No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento. De igual modo, no caso dos 
medicamentos órfãos, os 
Estados-Membros não devem reavaliar os 
seus critérios de designação.

Or. fr

Justificação

Não seria aceitável que o valor acrescentado desses medicamentos para a medicina fosse 
posto em causa a nível nacional, dado constituir a condição sine qua non para a sua 
autorização na Europa. Esta clarificação não colidiria de forma nenhuma com a decisão das 
autoridades nacionais de reembolsar ou não um medicamento órfão, incitando antes a um 
maior recurso aos conhecimentos especializados adquiridos a nível europeu para informar as 
autoridades nacionais.

Alteração 71
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a 
Diretiva 2001/83/CE, os direitos de 
propriedade intelectual não constituem um 
motivo válido para rejeitar, suspender ou 
revogar uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 

(15) Em conformidade com a 
Diretiva 2001/83/CE, os direitos de 
propriedade intelectual não constituem um 
motivo válido para rejeitar, suspender ou 
revogar uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 
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genérico, as autoridades nacionais 
competentes por esses procedimentos não 
devem solicitar informações relativas à 
situação da patente do medicamento de 
referência nem analisar a validade de uma 
alegada infração de direitos de propriedade 
intelectual se o medicamento genérico for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos 
Estados-Membros.

genérico, as autoridades nacionais 
competentes por esses procedimentos não 
devem solicitar informações relativas à 
situação da patente do medicamento de 
referência nem analisar a validade de uma 
alegada infração de direitos de propriedade 
intelectual se o medicamento genérico for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos para os 
medicamentos genéricos nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa esclarecer o processo, para que possa aplicar-se exclusivamente 
aos medicamentos genéricos.

Alteração 72
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a 
Diretiva 2001/83/CE, os direitos de 
propriedade intelectual não constituem um 
motivo válido para rejeitar, suspender ou 
revogar uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 

(15) Em conformidade com a 
Diretiva 2001/83/CE, os direitos de 
propriedade intelectual não constituem um 
motivo válido para rejeitar, suspender ou 
revogar uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 
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genérico, as autoridades nacionais 
competentes por esses procedimentos não 
devem solicitar informações relativas à 
situação da patente do medicamento de 
referência nem analisar a validade de uma 
alegada infração de direitos de propriedade
intelectual se o medicamento genérico for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos 
Estados-Membros.

genérico bioequivalente, as autoridades 
nacionais competentes por esses 
procedimentos não devem solicitar 
informações relativas à situação da patente 
do medicamento de referência, mas devem 
poder analisar a validade de uma alegada 
infração de direitos de propriedade 
intelectual se o medicamento genérico 
bioequivalente for produzido ou 
introduzido no mercado ulteriormente à sua 
decisão. Essa responsabilidade não deve 
ser retirada dos Estados-Membros. Sem 
prejuízo da responsabilidade dos 
Estados-Membros na análise das 
informações, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-Membros

Or. sl

Alteração 73
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público documentos e 
informações relevantes através de uma 
publicação adequada, de acordo com as 
práticas nacionais, as quais podem incluir 
formato eletrónico e em linha. Ao 
publicar tais informações, os mesmos 
devem assegurar que a quantidade de 
dados fornecidos é razoável e não coloca 
em risco a competitividade da UE.

Or. sl

Alteração 74
Alda Sousa



PE497.983v01-00 24/59 AM\916168PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar a disponibilização ao público de 
documentos e informações através de uma 
publicação adequada, de acordo com as 
práticas nacionais, que deve incluir 
formato eletrónico e em linha.

Or. en

Alteração 75
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A transparência, a integridade e o 
caráter independente da tomada de 
decisões no seio das autoridades 
nacionais devem ser assegurados através 
da publicação dos nomes das autoridades 
competentes e dos passos processuais que 
levam às decisões relativas à fixação de 
preços e reembolsos.

Or. sl

Alteração 76
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Os princípios de transparência, 
integridade e independência dos processos 
de tomada de decisão devem ser 
observados por parte das autoridades 
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públicas nacionais competentes, 
responsáveis pelas decisões de fixação de 
preços e reembolsos.

Or. en

Alteração 77
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os Estados-Membros alteraram 
diversas vezes os seus sistemas de seguro 
de saúde ou adotaram novas medidas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 89/105/CEE. Afigura-se, 
portanto, necessário estabelecer 
mecanismos de informação no intuito de, 
por um lado, garantir a consulta das 
partes interessadas e, por outro, facilitar o 
diálogo preventivo com a Comissão no 
que diz respeito à aplicação da presente 
diretiva.

Suprimido

Or. cs

Alteração 78
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os Estados-Membros alteraram 
diversas vezes os seus sistemas de seguro 
de saúde ou adotaram novas medidas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 89/105/CEE. Afigura-se, portanto, 
necessário estabelecer mecanismos de 
informação no intuito de, por um lado, 
garantir a consulta das partes interessadas 

(16) Os Estados-Membros alteraram 
diversas vezes os seus sistemas de seguro 
de saúde ou adotaram novas medidas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 89/105/CEE. Afigura-se, portanto, 
necessário estabelecer mecanismos de 
informação no intuito de, por um lado, 
garantir a consulta das partes interessadas, 



PE497.983v01-00 26/59 AM\916168PT.doc

PT

e, por outro, facilitar o diálogo preventivo 
com a Comissão no que diz respeito à 
aplicação da presente diretiva.

designadamente, as organizações de 
doentes e de consumidores e, por outro, 
facilitar o diálogo preventivo com a 
Comissão no que diz respeito à aplicação 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 79
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com a Declaração 
Política Conjunta dos Estados-Membros e 
da Comissão sobre os documentos 
explicativos, de 28 de setembro de 2011, 
os Estados-Membros assumiram o 
compromisso de fazer acompanhar, nos 
casos em que tal se justifique, a 
notificação das suas medidas de 
transposição de um ou mais documentos 
explicando a relação entre os 
componentes da diretiva e as partes 
correspondentes dos instrumentos de 
transposição nacional. Em relação à 
presente diretiva, o legislador considera 
que a transmissão desses documentos se 
justifica,

Suprimido

Or. cs

Alteração 80
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
concordância entre toda e qualquer medida 

1. Os Estados-Membros asseguram a 
concordância entre toda e qualquer medida 
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nacional, regional ou local, seja ela 
estabelecida por lei, por regulamento ou 
por um ato administrativo, destinada a 
controlar os preços dos medicamentos para 
uso humano ou a determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos respetivos 
sistemas nacionais de seguro de saúde, 
incluindo os limites e as condições dessa 
cobertura, com os requisitos da presente 
diretiva.

nacional, regional ou local, seja ela 
estabelecida por lei, por regulamento ou 
por um ato administrativo, destinada a 
controlar os preços dos medicamentos para 
uso humano ou a determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos respetivos 
sistemas nacionais de seguro de saúde, 
incluindo os limites e as condições dessa 
cobertura, com os requisitos da presente 
diretiva. Os Estados-Membros asseguram 
que as medidas referidas não são 
duplicadas a nível regional ou local nas 
suas circunstâncias respetivas.

Or. fr

Justificação

Em determinados Estados-Membros, a gestão dos cuidados de saúde é partilhada por 
instâncias nacionais e locais. No sentido de não aumentar desnecessariamente os prazos nem 
os encargos administrativos, afigura-se indispensável que a presente diretiva assegure que 
não subsistem redundâncias nos processos a nível nacional, regional ou local.

Alteração 81
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva é igualmente aplicável 
a medicamentos sujeitos a receita médica 
que, no entanto, não são elegíveis para 
reembolso pelo sistema nacional de 
seguro de saúde.

Or. de

Alteração 82
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) acordos contratuais voluntários 
celebrados entre as autoridades públicas e 
o titular de uma autorização de introdução 
no mercado de um medicamento com o 
objetivo de garantir o fornecimento, aos 
doentes, do referido medicamento em 
condições específicas;

(a) acordos contratuais voluntários, sujeitos 
à verificação dos elementos relativos à 
eficácia e/ou relativa eficácia ou 
utilização adequada do medicamento em 
questão, celebrados entre as autoridades 
públicas e o titular de uma autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento com o objetivo de garantir o 
fornecimento, aos doentes, do referido 
medicamento em condições específicas;

Or. sl

Alteração 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) acordos contratuais voluntários 
celebrados entre as autoridades públicas e 
o titular de uma autorização de introdução 
no mercado de um medicamento com o 
objetivo de garantir o fornecimento, aos 
doentes, do referido medicamento em 
condições específicas;

a) acordos contratuais voluntários 
celebrados entre as autoridades públicas e 
o titular de uma autorização de introdução 
no mercado de um medicamento com o 
objetivo de garantir o fornecimento, aos 
doentes, do referido medicamento em 
condições específicas, na medida em que 
estes acordos cumpram igualmente os 
requisitos de transparência em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 3-A 
(novo);

Or. de

Justificação

As entidades de distribuição devem igualmente tomar conhecimento das fixações de preços 
alcançadas no âmbito dos acordos voluntários, a fim de terem a possibilidade de aviar o 
medicamento economicamente mais vantajoso.
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Alteração 84
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As disposições da presente diretiva são 
aplicáveis a medidas destinadas a 
determinar quais os medicamentos que 
podem ser incluídos em acordos 
contratuais ou em procedimentos de 
contratação pública.

Suprimido

Or. cs

Alteração 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não pode pôr em 
causa a emissão de uma autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento nos termos do artigo 6.º da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificação

O propósito da diretiva passa por regulamentar os procedimentos de decisão em matéria de 
preços e reembolso dos produtos farmacêuticos, devendo coibir-se de redefinir as 
autorizações de introdução no mercado. Estas últimas são regulamentadas pela Diretiva 
2001/83/CE, que refere os critérios de qualidade, segurança e eficácia de um produto.

Alteração 86
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A) «medicamento biossimilar», um 
medicamento biológico similar, aprovado 
em conformidade com o disposto no 
artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 2001/83/CE;

Or. en

Alteração 87
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) «medicamento biossimilar», um
medicamento biológico similar aprovado 
nos termos do artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificação

A introdução de disposições específicas para os medicamentos genéricos constitui a principal 
mais-valia desta reformulação. Ainda assim, no sentido de ter em conta o conjunto dos 
medicamentos genéricos, incluindo as bioterapias, é necessário introduzir a noção de 
biossimilaridade além da de bioequivalência.

Alteração 88
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «tecnologias da saúde», as tecnologias 
da saúde nos termos da definição do 
artigo 3.º, alínea l), da Diretiva 
2011/24/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Suprimido
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Or. fr

Justificação

A introdução de uma definição das tecnologias da saúde é arbitrária e desnecessária, uma 
vez que não existe atualmente uma interpretação comum do âmbito abrangido por este 
conceito. Além disso, em conjunto com a introdução de dois sistemas diferentes de prazo para 
a aprovação do preço e a inclusão do reembolso dos medicamentos não genéricos, a 
introdução desta definição constitui mais uma fonte de complexidade.

Alteração 89
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) «Avaliação das tecnologias da saúde», 
a avaliação da eficácia relativa ou da 
eficácia a curto e longo prazo do 
medicamento em comparação com outras 
tecnologias da saúde utilizadas no 
tratamento da patologia associada.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A introdução de uma definição da avaliação das tecnologias da saúde é arbitrária e 
desnecessária, uma vez que não existe atualmente uma interpretação comum do âmbito 
abrangido por este conceito. Além disso, em conjunto com a introdução de dois sistemas 
diferentes de prazo para a aprovação do preço e a inclusão do reembolso dos medicamentos 
não genéricos, a introdução desta definição constitui mais uma fonte de complexidade.

Alteração 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) «acordo contratual voluntário», nos 
termos da definição do artigo 1, n.º 2, 
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alínea a), um acordo celebrado entre as 
autoridades públicas e o titular da 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento, que não é nem
obrigatório, nem exigido por lei, sendo 
que o acordo não é também a única 
alternativa para ser incluído no sistema 
nacional de fixação de preços e 
reembolsos.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 91
Andres Perello Rodriguez

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) «grupos vulneráveis», as camadas da 
população mais sensíveis às medidas que 
determinam a cobertura dos 
medicamentos pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde, tais como as crianças, os 
reformados, os desempregados, as pessoas 
dependentes de medicamentos órfãos, os 
doentes crónicos, etc.

Or. es

Alteração 92
Milan Cabrnoch
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado.

Or. cs

Alteração 93
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado ou pelo 
requerente a partir do momento da 
obtenção do parecer favorável do Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano 
(criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 726/2004) ou de uma autoridade 
nacional competente. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

Or. fr

Justificação

Vários Estados-Membros já autorizam os requerentes a introduzir um pedido de preço e de 
reembolso a partir do momento da receção do parecer favorável do CHMP ou de uma 
autoridade nacional competente. Deste modo, o diálogo é previamente encetado, favorecendo 
o cumprimento dos prazos estipulados na Diretiva, no sentido de facilitar o acesso a novos 
produtos por parte dos doentes.



PE497.983v01-00 34/59 AM\916168PT.doc

PT

Alteração 94
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a possibilidade de apresentar um 
pedido de aprovação do preço. As 
autoridades competentes remetem ao 
requerente um aviso de receção oficial.

Or. fr

Justificação

Clarificação da redação do texto e supressão da menção «em qualquer altura», suscetível de 
gerar insegurança jurídica.

Alteração 95
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. en

Alteração 96
Michèle Rivasi
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido pelo
titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. fr

Justificação

Esta proposta resultaria num aumento significativo dos encargos administrativos para as 
autoridades competentes, que ficariam inundadas com pedidos no seguimento de uma decisão 
negativa, independentemente de as circunstâncias se manterem inalteradas.

Alteração 97
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo não impede os 
Estados-Membros de indeferir pedidos 
repetidos na sequência de uma decisão 
negativa, se as circunstâncias não foram 
objeto de uma alteração significativa.

Or. en

Alteração 98
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

(3) Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 25 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. hu

Justificação

Seria difícil para as autoridades o cumprimento do prazo de 15 dias proposto pela Comissão. 
Um prazo excessivamente curto prejudicaria a qualidade da tomada de decisão.

Alteração 99
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
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quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
igualmente de 90 dias. No que diz respeito 
aos medicamentos genéricos, este prazo é 
de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. sl

Alteração 100
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 101
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 90 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 102
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.
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respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. fr

Justificação

Os novos prazos fixados são irrealistas e vão muito além do necessário para atingir o 
objetivo almejado pela Comissão, nomeadamente uma rápida disponibilização dos novos 
tratamentos titulares de uma AIM «normal».

Alteração 103
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 25 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes. 
No que diz respeito aos medicamentos 
biossimilares, esse prazo é de 60 dias, 
desde que o preço do medicamento de 
referência tenha sido aprovado pelas 
autoridades competentes 

Or. en
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Justificação

O prazo proposto de 15 dias poderá ser demasiado curto para as autoridades, o que poderá 
afetar negativamente a qualidade da decisão. Uma vez que os medicamentos biológicos 
perderam ou vão perder a exclusividade de direitos e os medicamentos biossimilares são uma 
categoria relativamente nova de medicamentos, os prazos desde a apresentação à aprovação 
devem, por conseguinte, ser de 60 dias no máximo.

Alteração 104
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 45 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 105
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 45 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes. 
Os Estados-Membros preveem a 
possibilidade de basear a sua decisão 
relativa ao preço a aplicar ao 
medicamento numa avaliação das 
tecnologias da saúde.

Or. fr

Alteração 106
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes e 
que o medicamento genérico seja 
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respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

essencialmente similar ao medicamento 
de referência, na aceção da 
Diretiva 2001/83/CE de 6 de novembro de 
2001.

Or. fr

Justificação

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 
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.

Alteração 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
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prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

prazo é de 30 dias, desde que o 
medicamento genérico seja 
essencialmente similar ao medicamento 
de referência, na aceção da Diretiva 
2001/83/CE e o preço do medicamento de 
referência tenha sido aprovado pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 108
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem de 
forma detalhada as informações 
pormenorizadas e os documentos a 
apresentar pelo requerente.

4. Os Estados-Membros estabelecem as
categorias das informações 
pormenorizadas e os documentos a 
apresentar pelo requerente.

Or. en

Alteração 109
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem de 
forma detalhada as informações 
pormenorizadas e os documentos a 
apresentar pelo requerente.

4. Os Estados-Membros estabelecem de 
forma detalhada as informações 
pormenorizadas e os documentos 
principais a apresentar pelo requerente.

Or. en

Alteração 110
Michèle Rivasi
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem de 
forma detalhada as informações 
pormenorizadas e os documentos a 
apresentar pelo requerente.

4. Os Estados-Membros estabelecem de 
forma detalhada as categorias de 
informações pormenorizadas e os 
principais documentos a apresentar pelo 
requerente.

Or. fr

Justificação

As autoridades competentes devem dispor de um mínimo de flexibilidade, no sentido de 
poderem evoluir de forma constante e resolver situações inesperadas.

Alteração 111
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
25 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
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explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. hu

Justificação

Seria difícil para as autoridades o cumprimento do prazo de 15 dias proposto pela Comissão. 
Um prazo excessivamente curto prejudicaria a qualidade da tomada de decisão.

Alteração 112
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam sem 
demora injustificada o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. cs
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Alteração 113
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
igualmente de 90 dias. No que diz respeito 
aos medicamentos genéricos, este prazo é 
de 30 dias em qualquer circunstância, 
desde que o preço do medicamento de 
referência tenha sido aprovado pelas 
autoridades competentes. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. sl

Alteração 114
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
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imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 115
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
90 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
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medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. en

Alteração 116
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
45 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.
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Or. fr

Alteração 117
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas, nem que o medicamento 
genérico seja essencialmente similar, na 
aceção da Diretiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificação

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 



PE497.983v01-00 50/59 AM\916168PT.doc

PT

réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Alteração 118
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
25 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. No que diz respeito aos 
medicamentos biossimilares, este prazo é 
de 60 dias em qualquer circunstância, 
desde que o preço do medicamento de 
referência tenha sido aprovado pelas 
autoridades competentes. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. en

Justificação

O prazo proposto de 15 dias poderá ser demasiado curto para as autoridades, o que poderá 
afetar negativamente a qualidade da decisão. Uma vez que os medicamentos biológicos 
perderam ou vão perder a exclusividade de direitos e os medicamentos biossimilares são uma 
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categoria relativamente nova de medicamentos, os prazos desde a apresentação à aprovação 
devem, por conseguinte, ser de 60 dias no máximo.

Alteração 119
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
45 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. en

Alteração 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes. Os Estados-Membros não 
solicitam quaisquer informações 
suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias em qualquer circunstância, desde 
que o preço do medicamento de referência 
tenha sido aprovado pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 121
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Na ausência de uma decisão dentro do 
prazo aplicável previsto nos n.os 3 e 5, o 
requerente pode introduzir o 
medicamento no mercado ao preço 
proposto.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Esta disposição vai muito além do objetivo visado de rápida disponibilização dos novos 
tratamentos, não sendo nem proporcionada nem conforme ao princípio da subsidiariedade. 
Além disso, uma medida deste género poderia colocar em risco o equilíbrio orçamental, já 
por si frágil, dos sistemas públicos de seguro de saúde.

Alteração 122
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se a autoridade competente decidir não 
autorizar a introdução no mercado do 
medicamento em causa ao preço proposto 
pelo requerente, a decisão deve conter uma 
fundamentação dos motivos com base em 
critérios objetivos e verificáveis, incluindo 
quaisquer avaliações, pareceres de peritos 
ou recomendações em que se baseie. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

7. Se a autoridade competente decidir não 
autorizar a introdução no mercado do 
medicamento em causa ao preço proposto 
pelo requerente, a decisão deve conter uma 
fundamentação dos motivos com base em 
critérios objetivos e verificáveis. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. fr

Justificação

É desproporcionado exigir a entrega de relatórios de peritos para sustentar qualquer decisão 
das autoridades que seja contrária aos interesses comerciais dos fabricantes.

Alteração 123
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 

Suprimido



PE497.983v01-00 54/59 AM\916168PT.doc

PT

Comissão os critérios que devem ser tidos 
em consideração pelas autoridades 
competentes aquando da aprovação dos 
preços dos medicamentos.

Or. fr

Justificação

A fixação dos preços dos medicamentos é da competência dos Estados-Membros, pelo que 
estes últimos não têm de comunicar de antemão os seus critérios de avaliação do preço de um 
medicamento à Comissão.

Alteração 124
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se as autoridades competentes 
decidirem, por sua própria iniciativa, 
reduzir o preço de um medicamento 
especificamente designado, a decisão deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos ou 
recomendações em que se baseie. A 
decisão é comunicada ao titular da 
autorização de introdução no mercado, que 
deve ser informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos para a apresentação 
de tais recursos.

9. Se as autoridades competentes 
decidirem, por sua própria iniciativa, 
reduzir o preço de um medicamento 
especificamente designado, a decisão deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. A decisão é comunicada ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado, que deve ser informado de todas 
as vias de recurso de que dispõe, inclusive 
recursos judiciais, e dos prazos para a 
apresentação de tais recursos. A decisão e 
uma justificação resumida devem ser 
disponibilizadas ao público.

Or. sl

Alteração 125
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Se as autoridades competentes 
decidirem, por sua própria iniciativa, 
reduzir o preço de um medicamento 
especificamente designado, a decisão deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos ou 
recomendações em que se baseie. A 
decisão é comunicada ao titular da 
autorização de introdução no mercado, que 
deve ser informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos para a apresentação 
de tais recursos.

9. Se as autoridades competentes 
decidirem, por sua própria iniciativa, 
reduzir o preço de um medicamento 
especificamente designado, a decisão deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. A decisão é comunicada ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado, que deve ser informado de todas 
as vias de recurso de que dispõe, inclusive 
recursos judiciais, e dos prazos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. fr

Justificação

É desproporcionado exigir a entrega de relatórios de peritos para sustentar qualquer decisão 
das autoridades que seja contrária aos interesses comerciais dos fabricantes.

Alteração 126
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado.

Or. cs
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Alteração 127
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a possibilidade de apresentar um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. fr

Justificação

Clarificação da redação do texto e supressão da referência «em qualquer altura», suscetível 
de gerar insegurança jurídica.

Alteração 128
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. en

Alteração 129
Michèle Rivasi
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento pode ser introduzido pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. fr

Justificação

Esta proposta resultaria num aumento significativo dos encargos administrativos para as 
autoridades competentes, que ficariam inundadas com pedidos no seguimento de uma decisão 
negativa, independentemente de as circunstâncias se manterem inalteradas.

Alteração 130
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo não impede os 
Estados-Membros de indeferir pedidos 
repetidos na sequência de uma decisão 
negativa, se as circunstâncias não foram 
objeto de uma alteração significativa.

Or. en

Alteração 131
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a um pedido de aumento 
de preço de um medicamento, apresentado 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa, é adotada e comunicada ao 
requerente no prazo de 60 dias a contar da 
receção do pedido.

Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão de aprovar ou rejeitar um pedido 
de aumento de preço de um medicamento, 
apresentado pelo titular da autorização de 
introdução no mercado em conformidade 
com as normas estabelecidas pelo 
Estado-Membro em causa, é discutida, 
adotada e comunicada ao requerente no 
prazo de 90 dias a contar da receção do 
pedido.

Or. sl

Alteração 132
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a um pedido de aumento 
de preço de um medicamento, apresentado 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa, é adotada e comunicada ao 
requerente no prazo de 60 dias a contar da 
receção do pedido.

Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a um pedido de aumento 
de preço de um medicamento, apresentado 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa, é adotada e comunicada ao 
requerente no prazo de 90 dias a contar da 
receção do pedido.

Or. en

Alteração 133
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a Os Estados-Membros asseguram que a 
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decisão relativa a um pedido de aumento 
de preço de um medicamento, apresentado 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa, é adotada e comunicada ao 
requerente no prazo de 60 dias a contar da 
receção do pedido.

decisão relativa a um pedido de aumento 
de preço de um medicamento, apresentado 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa, é adotada e comunicada ao 
requerente no prazo de 90 dias a contar da 
receção do pedido.

Or. en


