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Amendamentul 43
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
.

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar trebui respinsă deoarece ea este condusă doar de interesele 
industriei farmaceutice, în detrimentul drepturilor statelor membre și, în cele din urmă, în 
detrimentul intereselor pacienților. Statele membre sunt constrânse (termene mai scurte de 
evaluare, sancțiuni disproporționate, cerințe stricte legate de notificare), în timp ce 
întreprinderile farmaceutice pot realiza creșteri de prețuri prin intermediul unei proceduri de 
aprobare tacită. Comisia ar trebui să prezinte o propunere nouă și echilibrată.

Amendamentul 44
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 114 și 168,

Or. fr

Justificare

Propunerea nu se referă la libera circulație a oricăreia dintre mărfuri, ci la cea a 
medicamentelor și la stabilirea prețului acestora, atribuție care ține de competența statelor 
membre în materie de sănătate publică. Prin urmare, la temeiul juridic trebuie adăugat 
articolul 168 din TFUE.
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Amendamentul 45
Alda Sousa

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 168 alineatul (7) și articolul 114,

Or. en

Amendamentul 46
Alda Sousa

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
farmaceutice și a politicilor naționale de 
limitare a cheltuielilor publice cu 
medicamentele, sunt necesare modificări 
substanțiale ale tuturor dispozițiilor 
principale ale Directivei 89/105/CEE. Prin 
urmare, din motive de claritate, ar trebui ca 
Directiva 89/105/CEE să fie înlocuită.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 47
Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
farmaceutice și a politicilor naționale de 
limitare a cheltuielilor publice cu 
medicamentele, sunt necesare modificări 

(2) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
farmaceutice și a politicilor naționale de 
limitare a cheltuielilor publice cu 
medicamentele, sunt necesare modificări 
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substanțiale ale tuturor dispozițiilor 
principale ale Directivei 89/105/CEE. Prin 
urmare, din motive de claritate, ar trebui ca 
Directiva 89/105/CEE să fie înlocuită.

substanțiale ale tuturor dispozițiilor 
principale ale Directivei 89/105/CEE. Prin 
urmare, din motive de claritate, ar trebui ca 
Directiva 89/105/CEE să fie modificată.

Or. lt

Amendamentul 48
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre s-au confruntat cu o 
creștere constantă a cheltuielilor 
farmaceutice în ultimele decenii, ceea ce a 
condus la adoptarea unor politici tot mai 
complexe și mai inovatoare de gestionare a 
consumului de medicamente, în cadrul 
sistemelor publice ale asigurărilor de 
sănătate. În special, autoritățile din statele 
membre au pus în aplicare o serie amplă de 
măsuri prin care să limiteze prescrierea de 
medicamente, să reglementeze prețurile 
acestora sau să stabilească condițiile de 
finanțare publică a acestora. Aceste măsuri 
vizează, în principal, promovarea sănătății 
publice prin asigurarea disponibilității unor 
stocuri adecvate de medicamente la costuri 
rezonabile, garantând în același timp 
stabilitatea financiară a sistemelor publice 
de asigurări de sănătate.

(4) Statele membre s-au confruntat cu o 
creștere constantă a cheltuielilor 
farmaceutice în ultimele decenii, ceea ce a 
condus la adoptarea unor politici tot mai 
complexe și mai inovatoare de gestionare a 
consumului de medicamente, în cadrul 
sistemelor publice ale asigurărilor de 
sănătate. În special, autoritățile din statele
membre au pus în aplicare o serie amplă de 
măsuri prin care să limiteze prescrierea de 
medicamente, să reglementeze prețurile 
acestora sau să stabilească condițiile de 
finanțare publică a acestora. Aceste măsuri 
vizează, în principal, promovarea sănătății
publice prin asigurarea disponibilității unor 
stocuri adecvate de medicamente, în 
termeni de egalitate cu toți cetățenii UE,
la costuri rezonabile, garantând în același 
timp stabilitatea financiară a sistemelor 
publice de asigurări de sănătate. 
Medicamentele clasificate ca fiind 
esențiale pe lista OMS ar trebui să fie 
disponibile pentru pacienții din toate 
statele membre, indiferent de dimensiunea 
pieței.

Or. sl

Amendamentul 49
Alda Sousa
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre s-au confruntat cu o 
creștere constantă a cheltuielilor 
farmaceutice în ultimele decenii, ceea ce a 
condus la adoptarea unor politici tot mai 
complexe și mai inovatoare de gestionare a 
consumului de medicamente, în cadrul 
sistemelor publice ale asigurărilor de 
sănătate. În special, autoritățile din statele 
membre au pus în aplicare o serie amplă de 
măsuri prin care să limiteze prescrierea de 
medicamente, să reglementeze prețurile 
acestora sau să stabilească condițiile de 
finanțare publică a acestora. Aceste măsuri 
vizează, în principal, promovarea sănătății 
publice prin asigurarea disponibilității unor 
stocuri adecvate de medicamente la costuri 
rezonabile, garantând în același timp 
stabilitatea financiară a sistemelor 
publice de asigurări de sănătate.

(4) Statele membre s-au confruntat cu o 
creștere constantă a cheltuielilor 
farmaceutice în ultimele decenii, ceea ce a 
condus la adoptarea unor politici tot mai 
complexe și mai inovatoare de gestionare a 
consumului de medicamente, în cadrul 
sistemelor publice ale asigurărilor de 
sănătate. În special, autoritățile din statele 
membre au pus în aplicare o serie amplă de 
măsuri prin care să limiteze prescrierea de 
medicamente, să reglementeze prețurile 
acestora sau să stabilească condițiile de 
finanțare publică a acestora. Aceste măsuri 
vizează, în principal, promovarea sănătății 
publice pentru toți cetățenii prin asigurarea 
disponibilității unor stocuri adecvate de 
medicamente eficace la costuri rezonabile, 
garantând în același timp un acces egal la 
asistență medicală de înaltă calitate 
pentru toate persoanele.

Or. en

Amendamentul 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre s-au confruntat cu o 
creștere constantă a cheltuielilor 
farmaceutice în ultimele decenii, ceea ce a 
condus la adoptarea unor politici tot mai 
complexe și mai inovatoare de gestionare a 
consumului de medicamente, în cadrul 
sistemelor publice ale asigurărilor de 
sănătate. În special, autoritățile din statele 
membre au pus în aplicare o serie amplă de 

(4) Statele membre s-au confruntat cu o 
creștere constantă a cheltuielilor 
farmaceutice în ultimele decenii, ceea ce a 
condus la adoptarea unor politici tot mai 
complexe și mai inovatoare de gestionare a 
consumului de medicamente, în cadrul 
sistemelor publice ale asigurărilor de 
sănătate. În special, autoritățile din statele 
membre au pus în aplicare o serie amplă de 
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măsuri prin care să limiteze prescrierea de 
medicamente, să reglementeze prețurile 
acestora sau să stabilească condițiile de 
finanțare publică a acestora. Aceste măsuri 
vizează, în principal, promovarea sănătății 
publice prin asigurarea disponibilității unor 
stocuri adecvate de medicamente la costuri 
rezonabile, garantând în același timp 
stabilitatea financiară a sistemelor publice 
de asigurări de sănătate.

măsuri prin care să limiteze prescrierea de 
medicamente, să reglementeze prețurile 
acestora sau să stabilească condițiile de 
finanțare publică a acestora. Aceste măsuri 
vizează, în principal, promovarea sănătății 
publice prin asigurarea disponibilității unor 
stocuri adecvate de medicamente la costuri 
rezonabile, garantând în același timp 
stabilitatea financiară a sistemelor publice 
de asigurări de sănătate. De asemenea, 
aceste măsuri ar trebui să promoveze 
cercetarea și dezvoltarea unor 
medicamente noi și să recunoască 
inovarea în domeniul medical.

Or. fr

Justificare

Inovarea în domeniul sănătății aduce avantaje semnificative pentru pacienți și determină 
consecințe pozitive asupra eficacității și sustenabilitatea sistemelor de sănătate.

Amendamentul 51
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Discrepanțele existente la nivelul 
măsurilor naționale pot să împiedice sau să 
denatureze comerțul cu medicamente în 
interiorul Uniunii și, prin urmare, să 
denatureze concurența, afectând astfel în 
mod direct funcționarea pieței interne a 
medicamentelor.

(5) Discrepanțele existente la nivelul 
măsurilor naționale pot să împiedice sau să 
denatureze comerțul cu medicamente în 
interiorul Uniunii, afectând astfel în mod 
direct funcționarea pieței interne a 
medicamentelor.

Or. fr

Amendamentul 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Datorită diversității măsurilor naționale 
care vizează consumul de medicamente, 
reglementarea prețurilor acestora sau 
stabilirea condițiilor pentru a fi finanțate 
din fonduri publice este necesar să se 
clarifice dispozițiile 
Directivei 89/105/CEE. În particular, 
prezenta directivă ar trebui să cuprindă 
toate tipurile de măsuri elaborate de statele 
membre care ar putea avea impact asupra 
pieței interne. De la adoptarea 
Directivei 89/105/CEE, procedurile de 
stabilire a prețurilor și de rambursare au 
evoluat și au devenit mai complexe. În 
timp ce unele state membre au interpretat 
domeniul de aplicare al 
Directivei 89/105/CEE în mod restrictiv, 
Curtea de Justiție a hotărât că respectivele 
proceduri de stabilire a prețurilor și de 
rambursare se încadrează în domeniul de 
aplicare al Directivei 89/105/CEE, ținând 
cont de obiectivele respectivei directive și 
de necesitatea de a-i asigura eficacitatea. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
reflecte evoluțiile politicilor naționale 
referitoare la stabilirea prețurilor și la 
rambursare. Ținând cont că în domeniul 
achizițiilor publice și al acordurilor 
contractuale voluntare există norme și 
proceduri specifice, măsurile naționale care 
implică achiziții publice și acorduri 
contractuale voluntare ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei directive.

(8) Datorită diversității măsurilor naționale 
care vizează consumul de medicamente, 
reglementarea prețurilor acestora sau 
stabilirea condițiilor pentru a fi finanțate 
din fonduri publice este necesar să se 
clarifice dispozițiile 
Directivei 89/105/CEE. În particular, 
prezenta directivă ar trebui să cuprindă 
toate tipurile de măsuri elaborate de statele 
membre care ar putea avea impact asupra 
pieței interne. De la adoptarea 
Directivei 89/105/CEE, procedurile de 
stabilire a prețurilor și de rambursare au 
evoluat și au devenit mai complexe. În 
timp ce unele state membre au interpretat 
domeniul de aplicare al 
Directivei 89/105/CEE în mod restrictiv, 
Curtea de Justiție a hotărât că respectivele 
proceduri de stabilire a prețurilor și de 
rambursare se încadrează în domeniul de 
aplicare al Directivei 89/105/CEE, ținând 
cont de obiectivele respectivei directive și 
de necesitatea de a-i asigura eficacitatea. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
reflecte evoluțiile politicilor naționale 
referitoare la stabilirea prețurilor și la 
rambursare. În pofida faptului că în 
domeniul achizițiilor publice și al 
acordurilor contractuale voluntare există 
norme și proceduri specifice, măsurile 
naționale care implică achiziții publice și 
acorduri contractuale voluntare ar trebui 
excluse doar din domeniul de aplicare al 
prezentei directive, în măsura în care 
acordurile voluntare permit și 
transparența în ceea ce privește prețurile 
de vânzare ale medicamentelor, fapt ce 
reprezintă preocuparea principală a 
persoanei asigurate. Doctorii și 
farmaciștii, în calitate de puncte de 
distribuție a medicamentelor, trebuie să 
cunoască cu precizie costurile suportate 
de către pacient și sistemele de sănătate 
pentru un medicament, în vederea alegerii 
medicamentului cel mai rezonabil din 
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punct de vedere economic, indiferent de 
tipul acordului. 

Or. de

Amendamentul 53
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri prin care se 
stabilește compensarea acestora în cadrul 
sistemelor publice de asigurări de sănătate, 
ar trebui să se întemeieze pe criterii 
obiective și verificabile, independente de 
originea medicamentului și ar trebui să 
ofere companiilor afectate căi de atac 
legale adecvate, inclusiv de natură 
judiciară. Aceste cerințe ar trebui să se 
aplice în mod egal măsurilor naționale, 
regionale sau locale de limitare sau de 
promovare a prescrierii unor medicamente 
specifice, întrucât aceste măsuri determină, 
de asemenea, compensarea efectivă a 
respectivelor medicamente în cadrul 
sistemelor de asigurări de sănătate.

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri prin care se 
stabilește compensarea acestora în cadrul 
sistemelor publice de asigurări de sănătate, 
ar trebui să se întemeieze pe criterii 
obiective și verificabile, independente de 
originea medicamentului. Aceste cerințe ar 
trebui să se aplice în mod egal măsurilor 
naționale, regionale sau locale de limitare 
sau de promovare a prescrierii unor 
medicamente specifice, întrucât aceste 
măsuri determină, de asemenea, 
compensarea efectivă a respectivelor 
medicamente în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.

Or. fr

Justificare

În cauza C-62/09, Curtea de Justiție a autorizat măsurile de limitare sau de încurajare a
prescrierii unor medicamente specifice. În plus, acestea nu afectează includerea 
medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate din statele membre. O astfel de 
propunere ar permite, de asemenea, tuturor concurenților medicamentului sau 
medicamentelor în cauză vizat(e) de aceste măsuri să depună recurs și ar genera un coșmar 
administrativ și juridic.

Amendamentul 54
Karin Kadenbach
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri prin care se 
stabilește compensarea acestora în cadrul 
sistemelor publice de asigurări de sănătate, 
ar trebui să se întemeieze pe criterii 
obiective și verificabile, independente de 
originea medicamentului și ar trebui să 
ofere companiilor afectate căi de atac 
legale adecvate, inclusiv de natură 
judiciară. Aceste cerințe ar trebui să se 
aplice în mod egal măsurilor naționale, 
regionale sau locale de limitare sau de 
promovare a prescrierii unor medicamente 
specifice, întrucât aceste măsuri determină, 
de asemenea, compensarea efectivă a 
respectivelor medicamente în cadrul 
sistemelor de asigurări de sănătate.

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri, inclusiv 
recomandările care pot fi solicitate, prin 
care se stabilește compensarea acestora în 
cadrul sistemelor publice de asigurări de 
sănătate, ar trebui să se întemeieze pe 
criterii obiective și verificabile, 
independente de originea medicamentului 
și ar trebui să ofere companiilor afectate 
căi de atac legale adecvate, inclusiv de 
natură judiciară. Aceste cerințe ar trebui să 
se aplice în mod egal măsurilor naționale, 
regionale sau locale de limitare sau de 
promovare a prescrierii unor medicamente 
specifice, întrucât aceste măsuri determină, 
de asemenea, compensarea efectivă a 
respectivelor medicamente în cadrul 
sistemelor de asigurări de sănătate.

Or. en

Amendamentul 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri prin care se 
stabilește compensarea acestora în cadrul 
sistemelor publice de asigurări de sănătate, 
ar trebui să se întemeieze pe criterii 
obiective și verificabile, independente de 
originea medicamentului și ar trebui să 
ofere companiilor afectate căi de atac 
legale adecvate, inclusiv de natură 

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri prin care se 
stabilește compensarea acestora în cadrul 
sistemelor publice de asigurări de sănătate, 
ar trebui să se întemeieze pe criterii 
obiective și verificabile, independente de 
originea medicamentului. Aceste cerințe ar 
trebui să se aplice în mod egal măsurilor 
naționale, regionale sau locale de limitare 



AM\916168RO.doc 11/57 PE497.983v01-00

RO

judiciară. Aceste cerințe ar trebui să se 
aplice în mod egal măsurilor naționale, 
regionale sau locale de limitare sau de 
promovare a prescrierii unor medicamente 
specifice, întrucât aceste măsuri determină, 
de asemenea, compensarea efectivă a 
respectivelor medicamente în cadrul 
sistemelor de asigurări de sănătate.

sau de promovare a prescrierii unor 
medicamente specifice, întrucât aceste 
măsuri determină, de asemenea, 
compensarea efectivă a respectivelor 
medicamente în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.

Or. en

Amendamentul 56
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Criteriile pe care trebuie să se bazeze 
deciziile care reglementează, direct sau 
indirect, prețurile medicamentelor, 
precum și orice măsură care determină 
acoperirea lor pe cheltuiala sistemelor 
publice de asigurări de sănătate includ 
evaluarea necesităților medicale 
nesatisfăcute, evaluarea beneficiilor 
clinice, beneficiile sociale și inovarea, 
astfel cum prevede Avizul Comitetului 
Economic și Social European referitor la
„Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
transparența măsurilor care 
reglementează prețurile medicamentelor 
de uz uman și includerea acestora în sfera 
de cuprindere a sistemelor publice de 
asigurări de sănătate” din 12 iunie 20121. 
Aceste criterii includ, de asemenea, 
protecția celor mai vulnerabile grupuri 
ale populației.
_____________
1 JO C 299, 4.10.2012, p. 83.

Or. es
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Amendamentul 57
Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Cererile de aprobare a prețului unui 
medicament sau de compensare a acestuia 
în cadrul sistemului de asigurări de 
sănătate nu ar trebui să întârzie 
introducerea pe piață a medicamentului 
respectiv mai mult decât este necesar. Prin 
urmare, se recomandă ca prezenta directivă 
să stabilească termene obligatorii de 
adoptare a deciziilor naționale. Pentru a fi 
eficiente, perioadele de timp stabilite ar 
trebui să înceapă cu primirea cererii și să se 
încheie cu intrarea în vigoare a deciziei 
corespunzătoare. Acestea ar trebui să 
includă toate evaluările experților, inclusiv 
evaluările tehnologiilor medicale, după 
caz, precum și toate etapele administrative 
necesare pentru ca decizia să fie adoptată și 
să intre în vigoare.

(10) Cererile de aprobare a prețului unui 
medicament sau de compensare a acestuia 
în cadrul sistemului de asigurări de 
sănătate nu ar trebui să întârzie 
introducerea pe piață a medicamentului 
respectiv mai mult decât este necesar. Prin 
urmare, se recomandă ca prezenta directivă 
să stabilească termene obligatorii de 
adoptare a deciziilor naționale. Pentru a fi 
eficiente, perioadele de timp stabilite ar 
trebui să înceapă cu primirea cererii și să se 
încheie cu intrarea în vigoare a deciziei 
corespunzătoare. Acestea ar trebui să 
includă toate recomandările și evaluările 
experților, inclusiv evaluările tehnologiilor 
medicale, după caz, precum și toate etapele 
administrative necesare pentru ca decizia 
să fie adoptată și să intre în vigoare. 

Or. en

Amendamentul 58
Nessa Childers

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Termenele de includere a
medicamentelor în sistemele de asigurări 
de sănătate, menționate în 
Directiva 89/105/CEE, sunt obligatorii, 
astfel cum reiese în mod clar din 
jurisprudența Curții de Justiție. Experiența 
a arătat că termenele respective nu sunt 
întotdeauna respectate și că există 

(11) Termenele de includere a 
medicamentelor în sistemele de asigurări 
de sănătate, menționate în 
Directiva 89/105/CEE, sunt obligatorii, 
astfel cum reiese în mod clar din 
jurisprudența Curții de Justiție. Experiența 
a arătat că termenele respective nu sunt 
întotdeauna respectate și că există 
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necesitatea de a asigura certitudinea 
juridică și de a îmbunătăți normele 
procedurale referitoare la includerea 
medicamentelor în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, ar trebui 
pusă în aplicare o procedură de recurgere 
la căi de atac efectivă și rapidă.

necesitatea de a asigura certitudinea 
juridică și de a îmbunătăți normele 
procedurale referitoare la includerea 
medicamentelor în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, ar trebui 
încurajate procedurile de recurgere la căi 
de atac efective și rapide.

Or. en

Amendamentul 59
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Termenele de includere a 
medicamentelor în sistemele de asigurări 
de sănătate, menționate în 
Directiva 89/105/CEE, sunt obligatorii, 
astfel cum reiese în mod clar din 
jurisprudența Curții de Justiție. Experiența 
a arătat că termenele respective nu sunt 
întotdeauna respectate și că există 
necesitatea de a asigura certitudinea 
juridică și de a îmbunătăți normele 
procedurale referitoare la includerea 
medicamentelor în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, ar trebui
pusă în aplicare o procedură de recurgere 
la căi de atac efectivă și rapidă.

(11) Termenele de includere a 
medicamentelor în sistemele de asigurări 
de sănătate, menționate în 
Directiva 89/105/CEE, sunt obligatorii, 
astfel cum reiese în mod clar din 
jurisprudența Curții de Justiție. Experiența 
a arătat că termenele respective nu sunt 
întotdeauna respectate și că există 
necesitatea de a asigura certitudinea 
juridică și de a îmbunătăți normele 
procedurale referitoare la includerea 
medicamentelor în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, ar trebui
încurajate proceduri de recurgere la căi de 
atac efective și rapide.

Or. fr

Justificare

În statele membre există deja proceduri de recurgere la căi de atac, inclusiv de natură 
judiciară. În plus, aceste proceduri țin de suveranitatea statelor membre și nu intră în sfera 
de cuprindere a prezentei directive privind procedurile de aprobare a prețurilor și de 
autorizare a rambursării medicamentelor, întreprinse de organele administrative.

Amendamentul 60
Alda Sousa
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În comunicarea sa „Rezumatul 
raportului privind investigația sectorului 
farmaceutic”, Comisia a demonstrat că 
procedurile de stabilire a prețurilor și de 
rambursare întârzie, adesea inutil, lansarea 
de medicamente generice pe piețele 
Uniunii. Aprobarea prețului 
medicamentelor generice, precum și 
compensare acestora, în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate nu ar trebui să 
necesite nicio evaluare nouă sau detaliată 
dacă produsului de referință i-a fost deja 
stabilit prețul și a fost inclus în sistemul de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, este 
adecvat să se stabilească termene mai 
scurte pentru medicamentele generice în 
cazurile respective.

(12) În comunicarea sa „Rezumatul 
raportului privind investigația sectorului 
farmaceutic”, Comisia a demonstrat că 
procedurile de stabilire a prețurilor și de 
rambursare întârzie, adesea inutil, lansarea 
de medicamente generice sau biosimilare 
pe piețele Uniunii. Aprobarea prețului 
medicamentelor generice sau biosimilare, 
precum și compensare acestora, în cadrul 
sistemului de asigurări de sănătate nu ar 
trebui să necesite nicio evaluare nouă sau 
detaliată dacă produsului de referință i-a 
fost deja stabilit prețul și a fost inclus în 
sistemul de asigurări de sănătate. Prin 
urmare, este adecvat să se stabilească 
termene mai scurte pentru medicamentele 
generice sau biosimilare în cazurile 
respective.

Or. en

Amendamentul 61
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În comunicarea sa „Rezumatul 
raportului privind investigația sectorului 
farmaceutic”, Comisia a demonstrat că 
procedurile de stabilire a prețurilor și de 
rambursare întârzie, adesea inutil, lansarea 
de medicamente generice pe piețele 
Uniunii. Aprobarea prețului 
medicamentelor generice, precum și 
compensare acestora, în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate nu ar trebui să 
necesite nicio evaluare nouă sau detaliată 

(12) În comunicarea sa „Rezumatul 
raportului privind investigația sectorului 
farmaceutic”, Comisia a demonstrat că 
procedurile de stabilire a prețurilor și de 
rambursare întârzie, adesea inutil, lansarea 
de medicamente generice pe piețele 
Uniunii. Aprobarea prețului 
medicamentelor generice, precum și 
compensare acestora, în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate nu ar trebui să 
necesite nicio evaluare nouă sau detaliată 
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dacă produsului de referință i-a fost deja 
stabilit prețul și a fost inclus în sistemul de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, este 
adecvat să se stabilească termene mai 
scurte pentru medicamentele generice în 
cazurile respective.

dacă produsul de referință este similar în 
esență, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, i-a fost deja stabilit 
prețul și a fost inclus în sistemul de 
asigurări de sănătate. Prin urmare, este 
adecvat să se stabilească termene mai 
scurte pentru medicamentele generice în 
cazurile respective. Dacă medicamentele 
generice prezintă diferențe față de 
medicamentul de referință, de exemplu, 
cu privire la ambalarea sau la indicațiile 
lor terapeutice, statele membre pot 
prevedea o evaluare a acestor 
medicamente.

Or. fr

Justificare

Deși se recomandă să se urgenteze luarea unei decizii cu privire la medicamentele generice 
al căror medicament de referință a fost deja evaluat, evaluarea medicamentelor generice ar 
trebui să rămână posibilă dacă medicamentul în cauză nu este similar în esență cu 
medicamentul de referință. Într-adevăr, anumite medicamente generice se pot diferenția de 
medicamentul de referință cu privire la ambalarea sau la indicațiile terapeutice.

Amendamentul 62
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Căile de atac judiciare disponibile în 
statele membre au jucat un rol limitat în 
asigurarea respectării termenelor, din 
cauza procedurilor adesea îndelungate 
din jurisdicțiile naționale, care 
descurajează companiile afectate să 
inițieze acțiuni în justiție. Prin urmare, 
sunt necesare mecanisme eficiente de 
control și de asigurare a respectării 
termenelor aferente deciziilor privind 
stabilirea prețurilor și rambursarea.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 63
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Căile de atac judiciare disponibile în 
statele membre au jucat un rol limitat în 
asigurarea respectării termenelor, din 
cauza procedurilor adesea îndelungate 
din jurisdicțiile naționale, care 
descurajează companiile afectate să 
inițieze acțiuni în justiție. Prin urmare, 
sunt necesare mecanisme eficiente de 
control și de asigurare a respectării 
termenelor aferente deciziilor privind 
stabilirea prețurilor și rambursarea.

eliminat

Or. fr

Justificare

Procedurile de recurgere la căi de atac, inclusiv cele de natură judiciară, țin de suveranitatea 
statelor membre și nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive privind procedurile de 
aprobare a prețurilor și de autorizare a rambursării medicamentelor, întreprinse de organele 
administrative.

Amendamentul 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Căile de atac judiciare disponibile în 
statele membre au jucat un rol limitat în 
asigurarea respectării termenelor, din 
cauza procedurilor adesea îndelungate 
din jurisdicțiile naționale, care 
descurajează companiile afectate să 
inițieze acțiuni în justiție. Prin urmare, 
sunt necesare mecanisme eficiente de 

eliminat
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control și de asigurare a respectării 
termenelor aferente deciziilor privind 
stabilirea prețurilor și rambursarea.

Or. en

Amendamentul 65
Alda Sousa

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a 
prețurilor și de rambursare, statele 
membre ar trebui să nu reevalueze 
elementele pe care se bazează autorizația 
de introducere pe piață, incluzând 
calitatea, siguranța, eficacitatea sau 
bioechivalența medicamentului.

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv a 
medicamentelor orfane, și bioechivalența 
medicamentelor generice sau biosimilare 
cu medicamentul de referință sunt 
certificate în cadrul procedurilor de 
autorizare pentru introducerea pe piață.

Or. en

Amendamentul 66
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
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și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 
incluzând calitatea, siguranța, eficacitatea 
sau bioechivalența medicamentului.

și de rambursare, în care au apărut rezerve 
legale din informații nou-obținute, statele 
membre ar trebui să reevalueze elementele 
pe care se bazează autorizația de 
introducere pe piață, incluzând calitatea, 
siguranța, eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului.

Or. sl

Amendamentul 67
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 
incluzând calitatea, siguranța, eficacitatea 
sau bioechivalența medicamentului.

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 
(calitatea, siguranța, eficacitatea sau 
bioechivalența medicamentului). Statelor 
membre li se garantează accesul deplin la 
datele utilizate de autoritatea de 
autorizare a introducerii pe piață pentru 
evaluarea respectivelor elemente, în 
vederea evaluării siguranței, eficienței și 
eficacității relative ale medicamentului în 
cadrul sistemului de asigurări de 
sănătate. Autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a 
solicita date suplimentare în vederea 
evaluării lor.

Or. en
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Amendamentul 68
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a 
prețurilor și de rambursare, statele 
membre ar trebui să nu reevalueze 
elementele pe care se bazează autorizația 
de introducere pe piață, incluzând 
calitatea, siguranța, eficacitatea sau 
bioechivalența medicamentului.

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, și similaritatea 
medicamentelor biosimilare sunt 
certificate în cadrul procedurilor de 
autorizare pentru introducerea pe piață, iar 
statele membre ar trebui să aibă un acces 
complet la datele utilizate în cazul 
procedurii de autorizare pentru
introducerea pe piață, cu scopul de a
putea realiza o evaluare a eficacității și a 
siguranței unui medicament în cadrul 
procedurilor privind stabilirea prețului și 
rambursarea.

Or. fr

Justificare

Introducerea unor dispoziții specifice pentru medicamentele generice constituie principala 
plusvaloare a acestei reformări. Totuși, cu scopul de a acoperi toate medicamentele generice, 
inclusiv medicamentele pentru bioterapie, trebuie introdusă, pe lângă bioechivalență, 
noțiunea de biosimilaritate.

Amendamentul 69
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 

(14) Dovezile privind calitatea, siguranța și 
eficacitatea medicamentelor, inclusiv 
bioechivalența medicamentelor generice cu 
medicamentul de referință, sunt certificate 
în cadrul procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
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cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 
incluzând calitatea, siguranța, eficacitatea 
sau bioechivalența medicamentului.

cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele absolute 
(calitatea, siguranța, eficacitatea sau 
bioechivalența) pe care se bazează 
autorizația de introducere pe piață. Totuși, 
statelor membre ar trebui să le fie 
garantat un acces complet la datele 
utilizate de autoritățile responsabile cu 
autorizarea pentru introducerea pe piață 
în vederea evaluării siguranței, eficacității 
și eficienței privind un medicament în 
contextul includerii acestuia în sistemul 
obligatoriu de asigurări de sănătate.
Autoritățile competente ar trebui, de 
asemenea, să fie în măsură să adauge sau 
să producă informațiile suplimentare 
relevante în vederea evaluării 
medicamentelor.

Or. fr

Justificare

O interpretare greșită a acestui considerent ar putea împiedica statele membre să utilizeze 
datele sau să solicite noi date care să le permită evaluarea raportului risc-beneficiu 
corespunzător și a eficacității privind medicamentele, în comparație cu tratamentele existente 
în cadrul sistemului lor de asigurări de sănătate.

Amendamentul 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice cu medicamentul 
de referință sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 
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incluzând calitatea, siguranța, eficacitatea 
sau bioechivalența medicamentului.

incluzând calitatea, siguranța, eficacitatea 
sau bioechivalența medicamentului. De 
asemenea, în cazul medicamentelor 
orfane, statele membre nu ar trebui să 
reevalueze criteriile lor pentru denumirea 
medicamentelor în cauză.

Or. fr

Justificare

Ar fi inacceptabil ca valoarea medicală adăugată a acestor medicamente să fie repusă în 
discuție la nivel național, întrucât ea constituie condiția sine qua non a autorizării lor în 
Europa. O astfel de clarificare nu ar aduce deloc atingere deciziei autorităților naționale de a 
rambursa sau nu un medicament orfan, însă ar încuraja o mai mare utilizare de către 
autoritățile naționale a expertizei dobândite la nivel european.

Amendamentul 71
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, drepturile de 
proprietate intelectuală nu oferă un motiv 
valabil pentru a refuza, suspenda sau 
revoca autorizația de introducere pe piață. 
În mod similar, cererile, procedurile 
decizionale și deciziile de reglementare a 
prețurilor medicamentelor sau de 
compensare a acestora în cadrul sistemelor 
de asigurări de sănătate ar trebui să fie 
considerate proceduri administrative care, 
prin ele însele, sunt independente de 
aplicarea măsurilor de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală. Autoritățile naționale 
responsabile de respectivele proceduri, 
atunci când examinează o cerere cu privire 
la un medicament generic, nu ar trebui să 
solicite informații privind statutul 
brevetului medicamentului de referință și 
nu ar trebui să analizeze veridicitatea unei 
presupuse încălcări a drepturilor de 

(15) În conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, drepturile de 
proprietate intelectuală nu oferă un motiv 
valabil pentru a refuza, suspenda sau 
revoca autorizația de introducere pe piață. 
În mod similar, cererile, procedurile 
decizionale și deciziile de reglementare a 
prețurilor medicamentelor sau de 
compensare a acestora în cadrul sistemelor 
de asigurări de sănătate ar trebui să fie 
considerate proceduri administrative care, 
prin ele însele, sunt independente de 
aplicarea măsurilor de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală. Autoritățile naționale 
responsabile de respectivele proceduri, 
atunci când examinează o cerere cu privire 
la un medicament generic, nu ar trebui să 
solicite informații privind statutul 
brevetului medicamentului de referință și 
nu ar trebui să analizeze veridicitatea unei 
presupuse încălcări a drepturilor de 
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proprietate intelectuală dacă medicamentul 
generic ar fi fabricat sau introdus pe piață 
ca urmare a deciziei lor. În consecință, 
aspectele legate de proprietatea intelectuală 
nu ar trebui nici să interfereze și nici să 
întârzie procedurile de stabilire a prețurilor 
sau de rambursare din statele membre.

proprietate intelectuală dacă medicamentul 
generic ar fi fabricat sau introdus pe piață 
ca urmare a deciziei lor. În consecință, 
aspectele legate de proprietatea intelectuală 
nu ar trebui nici să interfereze și nici să 
întârzie procedurile de stabilire a prețurilor 
sau de rambursare pentru medicamentele 
generice din statele membre.

Or. fr

Justificare

Este vorba despre clarificarea procedurii în cauză cu scopul ca ea să se aplice exclusiv 
medicamentelor generice.

Amendamentul 72
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În conformitate cu Directiva 
2001/83/CE, drepturile de proprietate 
intelectuală nu oferă un motiv valabil 
pentru a refuza, suspenda sau revoca 
autorizația de introducere pe piață. În mod 
similar, cererile, procedurile decizionale și 
deciziile de reglementare a prețurilor 
medicamentelor sau de compensare 
acestora în cadrul sistemelor de asigurări 
de sănătate ar trebui să fie considerate 
proceduri administrative care, prin ele 
însele, sunt independente de aplicarea 
măsurilor de asigurare a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Autoritățile naționale responsabile de 
respectivele proceduri, atunci când 
examinează o cerere cu privire la un 
medicament generic, nu ar trebui să solicite 
informații privind statutul brevetului 
medicamentului de referință și nu ar trebui 
să analizeze veridicitatea unei presupuse 
încălcări a drepturilor de proprietate 
intelectuală dacă medicamentul generic ar 

(15) În conformitate cu Directiva 
2001/83/CE, drepturile de proprietate 
intelectuală nu oferă un motiv valabil 
pentru a refuza, suspenda sau revoca 
autorizația de introducere pe piață. În mod 
similar, cererile, procedurile decizionale și 
deciziile de reglementare a prețurilor 
medicamentelor sau de compensare 
acestora în cadrul sistemelor de asigurări 
de sănătate ar trebui să fie considerate 
proceduri administrative care, prin ele 
însele, sunt independente de aplicarea 
măsurilor de asigurare a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Autoritățile naționale responsabile de 
respectivele proceduri, atunci când 
examinează o cerere cu privire la un 
medicament generic bioechivalent, nu ar 
trebui să solicite informații privind statutul 
brevetului medicamentului de referință, 
însă ar trebui să li se permită să analizeze 
veridicitatea unei presupuse încălcări a 
drepturilor de proprietate intelectuală dacă 
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fi fabricat sau introdus pe piață ca urmare a 
deciziei lor. În consecință, aspectele legate 
de proprietatea intelectuală nu ar trebui nici 
să interfereze și nici să întârzie procedurile 
de stabilire a prețurilor sau de rambursare 
din statele membre.

medicamentul generic bioechivalent ar fi 
fabricat sau introdus pe piață ca urmare a 
deciziei lor. Statele membre nu pot fi 
private de această responsabilitate. Fără a 
se aduce atingere responsabilității statelor 
membre de a analiza informațiile,
aspectele legate de proprietatea intelectuală 
nu ar trebui nici să interfereze și nici să 
întârzie procedurile de stabilire a prețurilor 
sau de rambursare din statele membre.

Or. sl

Amendamentul 73
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să publice 
documentele și informațiile relevante într-
o publicație adecvată, în conformitate cu 
practicile naționale, care ar putea include 
un format electronic și online. La 
publicarea acestor informații, ele ar 
trebui să se asigure că volumul de date 
furnizate este rezonabil și nu periclitează 
competitivitatea UE.

Or. sl

Amendamentul 74
Alda Sousa

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să asigure 
disponibilitatea publică a documentelor și 
a informațiilor într-o publicație adecvată, 
în conformitate cu practicile naționale, 
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care ar trebui să includă formate 
electronice și online.

Or. en

Amendamentul 75
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Transparența, integritatea și 
independența procesului decizional în 
cadrul autorităților naționale ar trebui să 
fie asigurate prin publicarea denumirilor 
autorităților competente și a etapelor 
procedurale care conduc la decizii privind 
prețurile și rambursarea.

Or. sl

Amendamentul 76
Alda Sousa

Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Principiile transparenței, integrității 
și independenței proceselor decizionale ar 
trebui asigurate de autoritățile naționale 
competente publice care sunt responsabile 
pentru deciziile de stabilire a prețului și de 
rambursare.

Or. en

Amendamentul 77
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre au modificat în mod 
frecvent sistemele lor de asigurări de 
sănătate sau au adoptat măsuri noi, care 
intră sub incidența 
Directivei 89/105/CEE. Prin urmare, este 
necesar să se stabilească mecanisme de 
informare destinate, pe de o parte, 
asigurării consultării părților interesate 
și, pe de altă parte, facilitării dialogului 
preventiv cu Comisia în ceea ce privește 
aplicarea prezentei directivei.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 78
Alda Sousa

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre au modificat în mod 
frecvent sistemele lor de asigurări de 
sănătate sau au adoptat măsuri noi, care 
intră sub incidența Directivei 89/105/CEE. 
Prin urmare, este necesar să se stabilească 
mecanisme de informare destinate, pe de o 
parte, asigurării consultării părților 
interesate și, pe de altă parte, facilitării 
dialogului preventiv cu Comisia în ceea ce 
privește aplicarea prezentei directivei.

(16) Statele membre au modificat în mod 
frecvent sistemele lor de asigurări de 
sănătate sau au adoptat măsuri noi, care 
intră sub incidența Directivei 89/105/CEE. 
Prin urmare, este necesar să se stabilească 
mecanisme de informare destinate, pe de o 
parte, asigurării consultării părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor de 
pacienți și de consumatori, și, pe de altă 
parte, facilitării dialogului preventiv cu 
Comisia în ceea ce privește aplicarea 
prezentei directivei.

Or. en

Amendamentul 79
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu declarația politică 
comună a statelor membre și a Comisiei 
cu privire la documentele explicative din 
28 septembrie 2011, statele membre s-au 
angajat să anexeze, în cazuri justificate, 
la notificarea măsurilor lor de 
transpunere, unul sau mai multe 
documente care explică relația dintre 
componentele unei directive și părțile 
corespondente din instrumentele 
naționale de transpunere. Cu privire la 
prezenta directivă, organul legislativ 
consideră că transmiterea unor astfel de 
documente este justificată,

eliminat

Or. cs

Amendamentul 80
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că orice 
măsură națională, regională sau locală, 
stabilită prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative, menită să limiteze prețul 
medicamentelor de uz uman sau să 
stabilească gama de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor publice de 
asigurări de sănătate, incluzând gradul și 
condițiile de compensare, este conformă cu 
cerințele prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că orice 
măsură națională, regională sau locală, 
stabilită prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative, menită să limiteze prețul 
medicamentelor de uz uman sau să 
stabilească gama de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor publice de 
asigurări de sănătate, incluzând gradul și 
condițiile de compensare, este conformă cu 
cerințele prezentei directive. Statele 
membre se asigură că aceste măsuri nu 
sunt dublate la nivel regional sau local în 
starea lor respectivă.

Or. fr
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Justificare

În anumite state membre, asistența medicală este gestionată pe de o parte la nivel național și, 
pe de altă parte, la nivel regional și local. Pentru a nu extinde inutil termenele și pentru a nu 
spori procedurile birocratice, este indispensabil ca prezenta directivă să se asigure că nu 
există redundanță în cadrul procedurilor la nivel național, regional sau local.

Amendamentul 81
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică și 
medicamentelor care sunt disponibile cu 
rețetă, însă nu sunt rambursabile de către 
sistemul național de asigurări de sănătate.

Or. de

Amendamentul 82
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordurile contractuale voluntare 
încheiate între autoritățile publice și 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață a unui medicament, care au ca obiect 
posibilitatea punerii efective la dispoziția 
pacientului a respectivului medicament în 
condiții specifice;

(a) acordurile contractuale voluntare, 
supuse verificării elementelor privind 
eficacitatea și/sau eficiența relativă sau 
utilizarea corespunzătoare a unui anumit 
medicament, încheiate între autoritățile 
publice și titularul unei autorizații de 
introducere pe piață a unui medicament, 
care au ca obiect posibilitatea punerii 
efective la dispoziția pacientului a 
respectivului medicament în condiții 
specifice pentru perioada convenită;

Or. sl
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Amendamentul 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordurile contractuale voluntare 
încheiate între autoritățile publice și 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață a unui medicament, care au ca obiect 
posibilitatea punerii efective la dispoziția 
pacientului a respectivului medicament în 
condiții specifice;

(a) acordurile contractuale voluntare 
încheiate între autoritățile publice și 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață a unui medicament, care au ca obiect 
posibilitatea punerii efective la dispoziția 
pacientului a respectivului medicament în 
condiții specifice, cu condiția ca aceste 
condiții să îndeplinească și cerințele de 
transparență de la articolul 5 
alineatul (3a) (nou);

Or. de

Justificare

Chiar și prețurile stabilite în acorduri voluntare ar trebui transmise punctelor de distribuție, 
în scopul de a permite vânzarea celor mai ieftine medicamente.

Amendamentul 84
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prezentei directive se aplică 
măsurilor destinate a determina care 
medicamente pot fi incluse în acorduri 
contractuale sau proceduri de achiziții 
publice.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu poate repune în 
discuție eliberarea unei autorizații de 
introducere pe piață a unui medicament, 
astfel cum este prevăzută la articolul 6 din 
Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificare

Directiva trebuie să reglementeze procedurile decizionale privind prețul și rambursarea 
produselor farmaceutice, și nu să redefinească autorizațiile de introducere pe piață. Într-
adevăr, acestea din urmă sunt reglementate de Directiva 2001/83 care menționează criteriile 
privind calitatea, siguranța și eficacitatea unui produs.

Amendamentul 86
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „medicament biosimilar” înseamnă 
un medicament biologic similar aprobat 
în conformitate cu articolul 10 
alineatul (4) din Directiva 2001/83/CE;

Or. en

Amendamentul 87
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „medicament biosimilar” înseamnă 
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orice medicament biologic similar aprobat 
ÎN conformitate cu articolul 10 
alineatul (4) din Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificare

Introducerea unor dispoziții specifice pentru medicamentele generice constituie principala 
plusvaloare a acestei reformări. Totuși, cu scopul de a acoperi toate medicamentele generice, 
inclusiv medicamentele pentru bioterapie, trebuie introdusă, pe lângă bioechivalență, 
noțiunea de biosimilaritate.

Amendamentul 88
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „tehnologie medicală” reprezintă o 
tehnologie medicală astfel cum este 
definită la articolul 3 litera (l) din 
Directiva 2011/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unei definiții a tehnologiilor medicale este arbitrară și nejustificată în măsura 
în care nu există în prezent nicio interpretare comună a înțelesului noțiunii respective. În 
plus, pe lângă introducerea a două sisteme diferite privind termenele pentru aprobarea 
prețului și înregistrarea pentru rambursarea medicamentelor non-generice, introducerea unei 
astfel de definiții reprezintă o sursă suplimentară de complexitate.

Amendamentul 89
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „evaluare a tehnologiei medicale” 
înseamnă o evaluare a eficacității relative 
sau a eficacității pe termen scurt și lung a 
medicamentului în comparație cu alte 
tehnologii medicale utilizate pentru 
tratarea bolii corespunzătoare.

eliminat

Or. fr

Justificare

Introducerea unei definiții de evaluare a tehnologiilor medicale este arbitrară și nejustificată 
în măsura în care nu există în prezent nicio interpretare comună a ceea ce acoperă noțiunea 
respectivă. În plus, pe lângă introducerea a două sisteme diferite privind termenele pentru 
aprobarea prețului și înregistrarea pentru rambursarea medicamentelor non-generice, 
introducerea unei astfel de definiții reprezintă o sursă suplimentară de complexitate.

Amendamentul 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „acord contractual voluntar” astfel 
cum este menționat la articolul 1
alineatul (2) litera (a) înseamnă un acord 
încheiat între autoritățile publice și 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață a unui medicament care nu este 
obligatoriu sau prevăzut de lege, iar 
acordul nu este unica alternativă care 
urmează să fie inclusă în sistemul 
național pentru stabilirea prețurilor și 
rambursare.

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 91
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „grupuri vulnerabile”: acele pături 
ale populației mai sensibile la măsurile 
care determină acoperirea 
medicamentelor suportate de sistemele 
publice de asigurări de sănătate, precum 
copiii, pensionarii, persoanele aflate în 
situație de șomaj, persoanele dependente 
de medicamente, orfanii, bolnavii cronici 
etc.

Or. es

Amendamentul 92
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate, în orice moment, să depună o cerere 
de aprobare a prețului unui medicament. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate, în orice moment, să depună o cerere 
de aprobare a prețului unui medicament.

Or. cs
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Amendamentul 93
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate, în orice moment, să depună o cerere 
de aprobare a prețului unui medicament. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață sau 
solicitantul poate, în orice moment, să 
depună o cerere de aprobare a prețului unui 
medicament, imediat după obținerea 
avizului pozitiv al Comitetului pentru 
medicamente de uz uman [înființat prin 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004)] sau al 
celui al unei autorități naționale 
competente. Autoritățile competente 
transmit solicitantului o confirmare de 
primire oficială.

Or. fr

Justificare

Mai multe state membre autorizează deja solicitanții să depună o cerere privind prețul și 
rambursarea după primirea avizului pozitiv al CPMP sau al unei autorități naționale 
competente dintr-un stat membru. Astfel, dialogul are loc în prealabil și promovează 
respectarea termenelor prevăzute de directivă, în vederea facilitării accesului pacienților la 
noile produse.

Amendamentul 94
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate, în orice moment, să depună o 
cerere de aprobare a prețului unui 
medicament. Autoritățile competente 
transmit solicitantului o confirmare de 

(2) Statele membre garantează titularului 
autorizației de introducere pe piață 
posibilitatea de a prezenta o cerere de 
aprobare a prețului. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
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primire oficială. confirmare de primire oficială.

Or. fr

Justificare

Clarificarea referitoare la redactare și eliminarea mențiunii „în orice moment”, care este o 
sursă de incertitudine juridică.

Amendamentul 95
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate, în orice moment, să depună o cerere 
de aprobare a prețului unui medicament. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate să depună o cerere de aprobare a 
prețului unui medicament. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

Or. en

Amendamentul 96
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate, în orice moment, să depună o cerere 
de aprobare a prețului unui medicament. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate să depună o cerere de aprobare a 
prețului unui medicament. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

Or. fr
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Justificare

Această propunere ar avea drept consecință o creștere considerabilă a sarcinii administrative 
pentru autoritățile competente care ar fi copleșite de cereri ca urmare a unei decizii negative, 
chiar dacă circumstanțele nu s-au schimbat.

Amendamentul 97
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol nu împiedică statele 
membre să refuze aplicările repetate ca 
urmare a unei decizii negative dacă 
circumstanțele nu s-au modificat în mod 
substanțial.

Or. en

Amendamentul 98
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 15
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 25 de
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 
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autoritățile competente. autoritățile competente.

Or. hu

Justificare

Termenul de 15 zile propus de Comisie ar fi dificil de respectat de către autorități. Un termen 
prea scurt ar dăuna calității deciziilor luate.

Amendamentul 99
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 15
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu 
privire la medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de luare 
a deciziilor, termenul este, de asemenea,
de 90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 30 de
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

Or. sl

Amendamentul 100
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 
90 de zile de la primirea unei cereri depuse 
în conformitate cu cerințele stabilite în 
statul membru în cauză de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 30 de zile, cu 
condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 101
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În privința 
medicamentelor generice, termenul 

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 90 de zile, cu 
condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.



PE497.983v01-00 38/57 AM\916168RO.doc

RO

respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 102
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 30 de zile, cu 
condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

Or. fr

Justificare

Noile termene stabilite sunt nerealiste și se extind dincolo de ceea ce este necesar pentru 
atingerea scopului urmărit de Comisie, și anume o punere la dispoziție rapidă a noilor 
tratamente pentru care există o autorizație „normală”de introducere pe piață.

Amendamentul 103
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 15
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 25 de 
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente. În privința 
medicamentelor biosimilare, termenul 
respectiv este de 60 de zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

Or. en

Justificare

Termenul propus de 15 zile poate fi prea scurt pentru autorități, ceea ce poate avea efecte 
negative asupra calității deciziei. Deoarece medicamentele biologice și-au pierdut sau sunt 
pe cale să își piardă drepturile de exclusivitate, iar medicamentele biosimilare sunt o 
categorie relativ nouă de medicamente, prin urmare, termenul de la depunere până la 
aprobare ar trebui să fie de maximum 60 de zile.

Amendamentul 104
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia (3) Statele membre se asigură că decizia 



PE497.983v01-00 40/57 AM\916168RO.doc

RO

privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 
90 de zile de la primirea unei cereri depuse 
în conformitate cu cerințele stabilite în 
statul membru în cauză de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 45 de zile, cu 
condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 105
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 45 de zile, cu 
condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente. Statele membre 
urmăresc posibilitatea de a-și întemeia 
decizia privind prețul aplicabil 
medicamentului pe o evaluare a 
tehnologiilor medicale.



AM\916168RO.doc 41/57 PE497.983v01-00

RO

Or. fr

Amendamentul 106
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
prețul medicamentului de referință să fi 
fost aprobat de către autoritățile 
competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 30 de zile, cu 
condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente și ca medicamentul 
generic să fie similar în esență cu 
medicamentul de referință, în 
conformitate cu Directiva 2001/83/CE din 
6 noiembrie 2001.

Or. fr

Justificare

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.
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Amendamentul 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 15
zile, cu condiția ca prețul medicamentului 
de referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

(3) Statele membre se asigură că decizia 
privind prețul perceput pentru 
medicamentul în cauză este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea unei cereri depuse în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 30 de
zile, cu condiția ca produsul generic să fie 
în esență similar cu medicamentul de 
referință, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, iar prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 108
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre stabilesc în detaliu
informațiile și documentele care urmează 
a fi furnizate de către solicitant.

(4) Statele membre stabilesc categoriile de 
informații și documente care urmează a fi 
furnizate de către solicitant.

Or. en



AM\916168RO.doc 43/57 PE497.983v01-00

RO

Amendamentul 109
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre stabilesc în detaliu 
informațiile și documentele care urmează a 
fi furnizate de către solicitant.

(4) Statele membre stabilesc în detaliu 
informațiile și documentele principale care 
urmează a fi furnizate de către solicitant.

Or. en

Amendamentul 110
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre stabilesc în detaliu
informațiile și documentele care urmează 
a fi furnizate de către solicitant.

(4) Statele membre stabilesc în detaliu 
categoriile de informații și principalele 
documente care urmează a fi furnizate de 
către solicitant.

Or. fr

Justificare

Autoritățile competente trebuie să poată dispune de un minimum de flexibilitate cu scopul de 
a fi într-o evoluție continuă și de a putea face față situațiilor neașteptate.

Amendamentul 111
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 25 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

Or. hu

Justificare

Termenul de 15 zile propus de Comisie ar fi dificil de respectat de către autorități. Un termen 
prea scurt ar dăuna calității deciziilor luate.

Amendamentul 112
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță solicitantul fără întârziere 
nejustificată cu privire la informațiile 
suplimentare detaliate care sunt necesare și 
iau decizia finală în termen de 60 de zile de 
la primirea acestor informații suplimentare. 
Cu toate acestea, cu privire la 
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statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
privința medicamentelor generice, 
termenul respectiv este în toate cazurile 15 
de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

Or. cs

Amendamentul 113
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea,
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este, de asemenea, de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 30 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

Or. sl
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Amendamentul 114
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este în toate cazurile 30 de zile, 
cu condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 115
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
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informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

informații suplimentare. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este în toate cazurile 90 de zile, 
cu condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. en

Amendamentul 116
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este în toate cazurile 45 de zile, 
cu condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.
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Or. fr

Amendamentul 117
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 30 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative și nici ca 
medicamentul generic să fie similar în 
esență, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificare

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.
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Amendamentul 118
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 25 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. În 
privința medicamentelor biosimilare, 
termenul respectiv este în toate cazurile 
60 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

Or. en

Justificare

Termenul propus de 15 zile poate fi prea scurt pentru autorități, ceea ce poate avea efecte 
negative asupra calității deciziei. Deoarece medicamentele biologice și-au pierdut sau sunt 
pe cale să își piardă drepturile de exclusivitate, iar medicamentele biosimilare sunt o 
categorie relativ nouă de medicamente, prin urmare, termenul de la depunere până la 
aprobare ar trebui să fie de maximum 60 de zile.

Amendamentul 119
Christofer Fjellner
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În privința 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este în toate cazurile 45 de zile, 
cu condiția ca prețul medicamentului de 
referință să fi fost aprobat de către 
autoritățile competente. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. en

Amendamentul 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
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lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 15 zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente. 
Statele membre nu solicită informații 
suplimentare care nu sunt explicit 
prevăzute în legislația națională sau în 
ghidurile administrative.

lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În privința medicamentelor 
generice, termenul respectiv este în toate 
cazurile 30 de zile, cu condiția ca prețul 
medicamentului de referință să fi fost 
aprobat de către autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 121
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În absența unei decizii în termenul 
stabilit la alineatele (3) și (5), solicitantul 
este îndreptățit să comercializeze produsul 
la prețul propus.

eliminat

Or. fr

Justificare

Această dispoziție se extinde dincolo de scopul urmărit de punere la dispoziție rapidă a noilor 
tratamente și nu este nici proporțională, nici conformă cu principiul subsidiarității. În plus, o 
astfel de măsură ar putea să pună în pericol echilibrul bugetar deja fragil al sistemelor 
publice de asigurări de sănătate.

Amendamentul 122
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă autoritățile competente decid să 
nu permită comercializarea 

(7) Dacă autoritățile competente decid să 
nu permită comercializarea 
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medicamentului în cauză la prețul propus 
de solicitant, această decizie conține o 
expunere de motive bazată pe criterii 
obiective și verificabile, incluzând orice 
evaluare, opinie sau recomandare ale 
unor experți pe care este bazată. 
Solicitantul este informat despre toate căile 
de atac disponibile, incluzând cele de 
natură judiciară, precum și despre 
termenele de recurgere la acestea.

medicamentului în cauză la prețul propus 
de solicitant, această decizie conține o 
expunere de motive bazată pe criterii 
obiective și verificabile. Solicitantul este 
informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

Or. fr

Justificare

Este disproporționată cerința privind furnizarea de rapoarte de experți în sprijinul oricărei 
decizii a autorităților care se opune intereselor comerciale ale producătorilor.

Amendamentul 123
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre publică într-o 
publicație adecvată și comunică Comisiei 
criteriile pe care autoritățile competente 
trebuie să le ia în considerare când 
aprobă prețurile medicamentelor.

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere că stabilirea prețului medicamentelor este o competență națională, statele 
membre nu trebuie să comunice Comisiei a priori criteriile lor de evaluare a prețului unui 
medicament.

Amendamentul 124
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 9



AM\916168RO.doc 53/57 PE497.983v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Dacă autoritățile competente decid să 
reducă din proprie inițiativă prețul unui 
anumit medicament, această decizie 
conține o expunere de motive bazată pe 
criterii obiective și verificabile, incluzând
orice evaluare, opinie sau recomandare 
ale unor experți pe care este bazată. 
Decizia este comunicată titularului 
autorizației de introducere pe piață, care 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, inclusiv cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

(9) Dacă autoritățile competente decid să 
reducă din proprie inițiativă prețul unui 
anumit medicament, această decizie 
conține o expunere de motive bazată pe 
criterii obiective și verificabile. Decizia 
este comunicată titularului autorizației de 
introducere pe piață, care este informat 
despre toate căile de atac disponibile, 
inclusiv cele de natură judiciară, precum și 
despre termenele de recurgere la acestea.
Decizia și rezumatul justificării sunt 
făcute publice.

Or. sl

Amendamentul 125
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Dacă autoritățile competente decid să 
reducă din proprie inițiativă prețul unui 
anumit medicament, această decizie 
conține o expunere de motive bazată pe 
criterii obiective și verificabile, incluzând 
orice evaluare, opinie sau recomandare 
ale unor experți pe care este bazată. 
Decizia este comunicată titularului 
autorizației de introducere pe piață, care 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

(9) Dacă autoritățile competente decid să 
reducă din proprie inițiativă prețul unui 
anumit medicament, această decizie 
conține o expunere de motive bazată pe 
criterii obiective și verificabile. Decizia 
este comunicată titularului autorizației de 
introducere pe piață, care este informat 
despre toate căile de atac disponibile, 
incluzând cele de natură judiciară, precum 
și despre termenele de recurgere la acestea.

Or. fr

Justificare

Este disproporționată cerința privind furnizarea de rapoarte de experți în sprijinul oricărei 
decizii a autorităților care se opune intereselor comerciale ale producătorilor.
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Amendamentul 126
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă oricând de către titularul 
autorizației de introducere pe piață. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă oricând de către titularul 
autorizației de introducere pe piață.

Or. cs

Amendamentul 127
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă oricând de către 
titularul autorizației de introducere pe 
piață. Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre garantează titularului 
autorizației de introducere pe piață
posibilitatea de a prezenta o cerere de 
creștere a prețului unui medicament. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. fr

Justificare

Clarificarea referitoare la redactare și eliminarea mențiunii „în orice moment”, sursă de 
incertitudine juridică.

Amendamentul 128
Nessa Childers
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă oricând de către titularul 
autorizației de introducere pe piață. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă de către titularul 
autorizației de introducere pe piață. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. en

Amendamentul 129
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă oricând de către titularul 
autorizației de introducere pe piață. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

(2) Statele membre se asigură că o cerere 
de creștere a prețului unui medicament 
poate fi transmisă de către titularul 
autorizației de introducere pe piață. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. fr

Justificare

Această propunere ar avea drept consecință o creștere considerabilă a sarcinii administrative 
pentru autoritățile competente care ar fi copleșite de cereri ca urmare a unei decizii negative, 
chiar dacă circumstanțele nu s-au schimbat.

Amendamentul 130
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol nu împiedică statele 
membre să refuze aplicările repetate ca 
urmare a unei decizii negative dacă 
circumstanțele nu s-au modificat în mod 
substanțial.

Or. en

Amendamentul 131
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie cu 
privire la o cerere depusă de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză, privind creșterea prețului 
unui medicament este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 
60 de zile de la primirea cererii.

Statele membre se asigură că o decizie de 
aprobare sau respingere cu privire la o 
cerere depusă de către titularul unei 
autorizații de introducere pe piață în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză, privind creșterea prețului 
unui medicament este discutată, adoptată 
și comunicată solicitantului în termen de 
90 de zile de la primirea cererii.

Or. sl

Amendamentul 132
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie cu 
privire la o cerere depusă de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză, privind creșterea prețului 
unui medicament este adoptată și 

Statele membre se asigură că o decizie cu 
privire la o cerere depusă de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză, privind creșterea prețului 
unui medicament este adoptată și 
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comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea cererii.

comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea cererii.

Or. en

Amendamentul 133
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie cu 
privire la o cerere depusă de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză, privind creșterea prețului 
unui medicament este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 60 
de zile de la primirea cererii.

Statele membre se asigură că o decizie cu 
privire la o cerere depusă de către titularul 
unei autorizații de introducere pe piață în 
conformitate cu cerințele stabilite în statul 
membru în cauză, privind creșterea prețului 
unui medicament este adoptată și 
comunicată solicitantului în termen de 90
de zile de la primirea cererii.

Or. en


