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Τροπολογία 134Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 135
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 137
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Or. sl
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Τροπολογία 138
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 139
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 140
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Or. fr

Τροπολογία 141
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 142
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν 
εδάφιο.

Or. fr

Τροπολογία 143
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 144
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 145
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 146
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 147
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. sl

Τροπολογία 148
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
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φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 149
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
απρόσφορες, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα ποιες 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
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κατευθυντήριες γραμμές. κατευθυντήριες γραμμές.

Or. fr

Τροπολογία 150
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. fr

Τροπολογία 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
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επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 152
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον δεν υπάρξει απόφαση εντός 
της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται 
στις παραγράφους 3 και 4, ο αιτών 
δικαιούται να πραγματοποιήσει την 
αιτούμενη αύξηση τιμής.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη αφενός υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου της άμεσης διάθεσης των νέων θεραπειών και αφετέρου θεωρείται 
δυσανάλογη, ενώ δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, παρόμοια μέτρα θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιδείνωση της δημοσιονομικής ισορροπίας των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας.
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Τροπολογία 153
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν το σύνολο ή μέρος της 
ζητούμενης αύξησης της τιμής, η απόφαση 
περιέχει τους λόγους με βάση 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, ο δε αιτών ενημερώνεται 
σχετικά με όλα τα μέσα έννομης 
προστασίας που διαθέτει, μεταξύ άλλων 
και για τα μέσα δικαστικής προστασίας, 
και σχετικά με τις προθεσμίες άσκησής 
τους.

6. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν το σύνολο ή μέρος της 
ζητούμενης αύξησης της τιμής, ο αιτών 
ενημερώνεται σχετικά με όλα τα μέσα 
έννομης προστασίας που διαθέτει, μεταξύ 
άλλων και για τα μέσα δικαστικής 
προστασίας, και σχετικά με τις προθεσμίες 
άσκησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη κάθε απόφασης των αρχών 
αναφορικά με επαναξιολόγηση που αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 154
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους επιβάλουν καθήλωση 
ή μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων ή 
ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων, το εν 
λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιεί τους 
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 
με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης κατά 

1. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους επιβάλουν καθήλωση 
ή μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων ή 
ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων, το εν 
λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιεί τους 
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση 
μιας αιτιολόγησης των κατηγοριών 
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περίπτωση μιας αιτιολόγησης των 
κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται 
στην καθήλωση ή μείωση τιμών.

προϊόντων που υπόκεινται στην καθήλωση 
ή μείωση τιμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη κάθε απόφασης των αρχών 
αναφορικά με επαναξιολόγηση που αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 155
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους επιβάλουν καθήλωση 
ή μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων ή 
ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων, το εν 
λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιεί τους 
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 
με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης κατά 
περίπτωση μιας αιτιολόγησης των 
κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται 
στην καθήλωση ή μείωση τιμών.

1. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους επιβάλουν καθήλωση 
ή μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων ή 
ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων, το εν 
λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιεί τους
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 
με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης κατά 
περίπτωση μιας αιτιολόγησης των 
κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται 
στην καθήλωση ή μείωση τιμών. Τα κράτη 
μέλη προβαίνουν σε ετήσια αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 156
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
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να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή.

Or. cs

Τροπολογία 157
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης παρέκκλισης. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 158
Michèle Rivasi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή αιτήσεων παρέκκλισης 
από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Οι παραπάνω λόγοι πρέπει 
να αναφέρονται στον προκαθορισμένο 
κατάλογο που καταρτίζεται από το 
κράτος μέλος και δημοσιεύεται από το εν 
λόγω κράτος σε κατάλληλο έντυπο. Η 
αίτηση περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή 
των λόγων αυτών. Τα κράτη μέλη 
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παραλαβής της αίτησης. μεριμνούν ώστε να είναι δυνατή η 
υποβολή αιτήσεων παρέκκλισης από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Οι αρμόδιες 
αρχές παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 160
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Or. sl

Τροπολογία 161
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Or. en

Τροπολογία 162
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
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ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Or. en

Τροπολογία 163
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Εάν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Εάν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Or. fr

Τροπολογία 164
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
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απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Εάν χορηγηθεί 
παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν αμέσως ανακοίνωση για την 
επιτρεπόμενη αύξηση της τιμής.

απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη κάθε απόφασης των αρχών 
αναφορικά με επαναξιολόγηση που αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 165
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Εάν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Εάν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
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ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 90 ημερών θα πρέπει να διατηρηθεί ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα 
της αξιολόγησης των φαρμάκων στα κράτη μέλη και συνακόλουθα η ποιότητα των 
παρεχόμενων στους ασθενείς υπηρεσιών.

Τροπολογία 166
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή 
γνωστοποιείται στον αιτούντα πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται 
στην παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 167
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 



AM\917073EL.doc 21/111 PE498.042v02-00

EL

αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Or. sl

Τροπολογία 168
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Or. en

Τροπολογία 169
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο
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3. 3.

Or. en

Τροπολογία 170
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Or. fr

Τροπολογία 171
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 60 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η προθεσμία που 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο μπορεί να 
παραταθεί, μία μόνο φορά, για 90 ακόμα 
ημέρες. Η παράταση αυτή γνωστοποιείται 
στον αιτούντα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 90 ημερών θα πρέπει να διατηρηθεί ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα 
της αξιολόγησης των φαρμάκων στα κράτη μέλη και συνακόλουθα η ποιότητα των 
παρεχόμενων στους ασθενείς υπηρεσιών.

Τροπολογία 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
σημεία διάθεσης έχουν γνώση της τιμής 
πώλησης των φαρμάκων στους 
ασφαλισμένους, ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν φαινόμενα στρέβλωσης λόγω 
αδιαφάνειας κατά την παρουσίαση των 
τιμών στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εθελοντικές συμφωνίες, όπως για παράδειγμα οι συμφωνίες έκπτωσης μεταξύ των 
φαρμακοπαραγωγών και των ταμείων υγείας, έχουν αυξηθεί και αφορούν μεγάλο μέρος των 
φαρμάκων που πωλούνται. Μέσω αυτών των συμφωνιών, οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί δεν 
έχουν γνώση της πραγματικής τιμής και δεν παρέχεται πάντα το καταλληλότερο από οικονομική 
άποψη φάρμακο.

Τροπολογία 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συμφωνηθείσες επιστροφές ωφελούν 
πράγματι τους ασθενείς ή τους 



PE498.042v02-00 24/111 AM\917073EL.doc

EL

ασφαλισμένους. Πρέπει να αποφεύγεται 
τυχόν αδιαφάνεια στα σημεία διάθεσης 
που οδηγεί σε φαινόμενα στρέβλωσης 
εξαιτίας της αδιαφάνειας κατά την 
παρουσίαση των τιμών.

Or. de

Τροπολογία 174
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Έλεγχοι επί των κερδών
Όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
σύστημα άμεσων ή έμμεσων ελέγχων για 
το ύψος των κερδών των προσώπων που 
είναι υπεύθυνα για την κυκλοφορία 
φαρμάκων στην αγορά, το οικείο κράτος 
μέλος δημοσιεύει σε κατάλληλο έντυπο 
και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) τη μέθοδο ή τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται στο οικείο κράτος 
μέλος για τον καθορισμό του ύψους των 
κερδών: απόδοση επί των πωλήσεων 
και/ή απόδοση επί του κεφαλαίου·
β) τα περιθώρια του επιτρεπόμενου 
ενδεικτικού κέρδους που ισχύει για τα 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την 
κυκλοφορία φαρμάκων στην αγορά στο 
οικείο κράτος μέλος·
γ) τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία 
εγκρίνονται τα ενδεικτικά ποσοστά 
κέρδους για έναν υπεύθυνο για την 
κυκλοφορία φαρμάκων στην αγορά, 
καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων 
επιτρέπεται να έχει κέρδη υψηλότερα από 
τα ενδεικτικά ποσοστά στο οικείο κράτος 
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μέλος·
δ) το ανώτατο ποσοστό κέρδους που κάθε 
υπεύθυνος για την κυκλοφορία φαρμάκων 
στην αγορά επιτρέπεται να έχει πάνω από 
το επιτρεπόμενο ποσοστό του στο οικείο 
κράτος μέλος.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο επικαιροποιούνται μία 
φορά τον χρόνο τουλάχιστον ή όταν 
παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές.
Όταν ένα κράτος μέλος, επιπλέον του 
συστήματος άμεσων ή έμμεσων ελέγχων 
επί των κερδών, εφαρμόζει ένα σύστημα 
ελέγχων επί των τιμών για ορισμένους 
τύπους φαρμάκων τα οποία εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος 
ελέγχων επί των κερδών, σε αυτούς τους 
ελέγχους επί των τιμών εφαρμόζονται, 
όπου ενδείκνυται, οι διατάξεις των 
άρθρων 3, 4 και 5. Ωστόσο, τα εν λόγω 
άρθρα δεν εφαρμόζονται όταν η κανονική 
λειτουργία ενός συστήματος άμεσων ή 
έμμεσων ελέγχων επί των κερδών 
καταλήγει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
στον καθορισμό τιμής για ένα 
συγκεκριμένο φάρμακο.

Or. cs

Τροπολογία 175
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
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κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτηση για την κάλυψη του κόστους του 
προϊόντος του στο πλαίσιο του συστήματος 
ή της κατηγορίας της επιλογής του. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτηση για την κάλυψη του κόστους του 
προϊόντος του στο πλαίσιο του συστήματος 
ή της κατηγορίας της επιλογής του.

Or. cs

Τροπολογία 176
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτηση για την κάλυψη του κόστους του 
προϊόντος του στο πλαίσιο του συστήματος 
ή της κατηγορίας της επιλογής του. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας ή από τον αιτούντα, εφόσον 
εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της 
επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση (η δημιουργία της οποίας 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004) ή της αρμόδιας εθνικής 
αρχής, για την κάλυψη του κόστους ενός 
φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας ή ο αιτών έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για την κάλυψη του 
κόστους του προϊόντος του στο πλαίσιο 
του συστήματος ή της κατηγορίας της 
επιλογής του. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 177
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για την κάλυψη του 
κόστους του προϊόντος του στο πλαίσιο 
του συστήματος ή της κατηγορίας της 
επιλογής του. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 178
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στον
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δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για την κάλυψη του 
κόστους του προϊόντος του στο πλαίσιο 
του συστήματος ή της κατηγορίας της 
επιλογής του. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση συντακτικού χαρακτήρα και διαγραφή της φράσης «ανά πάσα στιγμή» καθώς 
δημιουργεί νομική αβεβαιότητα. Εξάλλου, η παροχή ή μη της δυνατότητας υποβολής αίτησης 
για την κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

Τροπολογία 179
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για την κάλυψη του 
κόστους του προϊόντος του στο πλαίσιο 
του συστήματος ή της κατηγορίας της 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή αίτησης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την κάλυψη του 
κόστους ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.



AM\917073EL.doc 29/111 PE498.042v02-00

EL

επιλογής του. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 180
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για την κάλυψη του 
κόστους του προϊόντος του στο πλαίσιο 
του συστήματος ή της κατηγορίας της 
επιλογής του. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή αίτησης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την κάλυψη του 
κόστους ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Για τη διαδικασία που αφορά την επιλογή της 
κατηγορίας κάλυψης θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι αρμόδια τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 181
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 182
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 183
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν έναν ελάχιστο βαθμό ευελιξίας ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζονται διαρκώς και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις.
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Τροπολογία 184
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 25 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. hu

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 185
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. sl

Τροπολογία 186
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 90 ημέρες, υπό την 
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αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 187
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 188
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 189
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
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πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 25 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Όσον 
αφορά τα βιο-ομοειδή φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία των 15 ημερών ενδέχεται να είναι υπερβολικά σύντομη για τις 
αρχές, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των αποφάσεών 
τους. Καθώς τα βιολογικά φάρμακα έχουν ήδη απολέσει ή πρόκειται να απολέσουν τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους, και τα βιο-ομοειδή φάρμακα αποτελούν μια σχετικά νέα 
κατηγορία φαρμάκων, θα πρέπει να παρέχεται μέγιστο χρονικό περιθώριο 60 ημερών από το 
στάδιο υποβολής της αίτησης έως το στάδιο της έγκρισης.

Τροπολογία 190
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
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πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 45 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 191
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 45 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να βασίζουν την απόφασή 
τους σχετικά με αίτηση για την κάλυψη 
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αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας σε 
αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το γενόσημο φάρμακο είναι ουσιαστικά 
παρεμφερές με το φάρμακο αναφοράς, 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/38/ΕΚ, και 
ότι το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 193
Michèle Rivasi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία είναι 90 ημέρες. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 90
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το φάρμακο αναφοράς 
είναι ουσιαστικά παρεμφερές, υπό την 
έννοια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και το 
κόστος του καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας Όταν τα γενόσημα φάρμακα 
εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με το 
φάρμακο αναφοράς, παραδείγματος χάριν 
ως προς τη συσκευασία ή τις 
θεραπευτικές ενδείξεις τους, τα κράτη 
μέλη δύνανται να προβαίνουν σε 
επαναξιολόγηση των εν λόγω φαρμάκων.

Or. fr

Justification

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

Τροπολογία 194
Erik Bánki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 195
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 

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

οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στον 
αιτούντα, εγκαίρως, τις πρόσθετες 
λεπτομερείς πληροφορίες που απαιτούνται 
και λαμβάνουν την τελική τους απόφαση 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή αυτών 
των πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. cs

Τροπολογία 196
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
φάρμακα για τα οποία τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι ομοίως 90 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία 
αυτή είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση 
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το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

ότι το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. sl

Τροπολογία 197
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι προθεσμίες αναστέλλονται και οι 
αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 90 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en



PE498.042v02-00 42/111 AM\917073EL.doc

EL

Τροπολογία 198
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 199
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 

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

πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 45 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. fr

Τροπολογία 200
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 

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

καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Όσον 
αφορά τα βιο-ομοειδή φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή είναι 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία των 15 ημερών ενδέχεται να είναι υπερβολικά σύντομη για τις 
αρχές, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των αποφάσεών 
τους. Καθώς τα βιολογικά φάρμακα έχουν ήδη απολέσει ή πρόκειται να απολέσουν τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους, και τα βιο-ομοειδή φάρμακα αποτελούν μια σχετικά νέα 
κατηγορία φαρμάκων, θα πρέπει να παρέχεται μέγιστο χρονικό περιθώριο 60 ημερών από το 
στάδιο υποβολής της αίτησης έως το στάδιο της έγκρισης.

Τροπολογία 201
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 45 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
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προθεσμία αυτή είναι 15 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το γενόσημο φάρμακο είναι ουσιαστικά 
παρεμφερές με το φάρμακο αναφοράς, 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, και 
ότι το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en
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Τροπολογία 203
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
90 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το φάρμακο αναφοράς είναι ουσιαστικά 
παρεμφερές, υπό την έννοια της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ της 6ης Νοεμβρίου 2001 και
το κόστος του καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 90 ημερών θα πρέπει να διατηρηθεί ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα 
της αξιολόγησης των φαρμάκων στα κράτη μέλη και συνακόλουθα η ποιότητα των 
παρεχόμενων στους ασθενείς υπηρεσιών. Από τη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέκυψε ότι η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας των πρωτότυπων φαρμάκων, θεωρεί ότι οι ισχύουσες 
προθεσμίες είναι ικανοποιητικές. Οι εν λόγω προθεσμίες είναι απαραίτητες ώστε να 
πραγματοποιούνται ποιοτικές αξιολογήσεις, δεδομένης της ύπαρξης προϊόντων η παραγωγή 
των οποίων βασίζεται σε ολοένα και πιο περίπλοκες και καινοτόμες έρευνες.
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Τροπολογία 204
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν
υπερβαίνει τις 50 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι αρχές θα δυσκολευτούν να τηρήσουν την προθεσμία των 30 ημερών που προτείνει η 
Επιτροπή. Μια εξαιρετικά σύντομη προθεσμία θα λειτουργούσε εις βάρος της ποιότητας της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 205
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Όσον
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία ομοίως δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. sl

Τροπολογία 206
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
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3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία δεν υπερβαίνει
τις 180 ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

3 δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία 
αυτή δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι το κόστος του 
φαρμάκου αναφοράς καλύπτεται ήδη στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Οι εν λόγω προθεσμίες 
μπορούν να παραταθούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή το 
άρθρο 3 παράγραφος 5 ή να ανασταλούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 207
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία δεν υπερβαίνει
τις 180 ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία 
αυτή δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.
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δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 208
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία δεν υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία 
αυτή δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. fr
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Τροπολογία 209
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 50 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Όσον αφορά τα βιο-ομοειδή φάρμακα, η 
προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τις 120 
ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι το 
κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία των 30 ημερών ενδέχεται να είναι υπερβολικά σύντομη για τις 
αρχές, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των αποφάσεών 
τους. Καθώς τα βιολογικά φάρμακα έχουν ήδη απολέσει ή πρόκειται να απολέσουν τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους, και τα βιο-ομοειδή φάρμακα αποτελούν μια σχετικά νέα 
κατηγορία φαρμάκων, θα πρέπει να παρέχεται μέγιστο χρονικό περιθώριο 120 ημερών από το 
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στάδιο υποβολής της αίτησης έως το στάδιο της έγκρισης.

Τροπολογία 210
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία δεν υπερβαίνει
τις 180 ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία 
αυτή δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το γενόσημο φάρμακο 
είναι ουσιαστικά παρεμφερές με το 
φάρμακο αναφοράς, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ, και ότι το κόστος του 
φαρμάκου αναφοράς καλύπτεται ήδη στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Οι εν λόγω προθεσμίες 
μπορούν να παραταθούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή το 
άρθρο 3 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 212
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
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οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, η προθεσμία δεν υπερβαίνει 
τις 180 ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία 
αυτή δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το φάρμακο αναφοράς 
είναι ουσιαστικά παρεμφερές, υπό την 
έννοια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και το 
κόστος του καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. fr

Justification

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

Τροπολογία 213
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο περιλαμβάνουν, 
επίσης, τυχόν αξιολόγηση, γνώμη ή 
σύσταση εμπειρογνώμονα στην οποία 
βασίζονται. Ο αιτών ενημερώνεται για όλα 
τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, καθώς και για τη 
διαδικασία προσφυγής που περιγράφεται 
στο άρθρο 8, και για τις προθεσμίες 
άσκησής τους.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο περιλαμβάνουν, 
επίσης, τυχόν αξιολόγηση, γνώμη ή 
σύσταση εμπειρογνώμονα στην οποία 
βασίζονται. Ο αιτών ενημερώνεται για όλα 
τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

Or. en

Τροπολογία 214
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο περιλαμβάνουν, 
επίσης, τυχόν αξιολόγηση, γνώμη ή 
σύσταση εμπειρογνώμονα στην οποία 
βασίζονται. Ο αιτών ενημερώνεται για όλα 
τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, καθώς και για τη 
διαδικασία προσφυγής που περιγράφεται 
στο άρθρο 8, και για τις προθεσμίες 
άσκησής τους.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο περιλαμβάνουν, 
επίσης, τυχόν αξιολόγηση, γνώμη ή 
σύσταση εμπειρογνώμονα στην οποία 
βασίζονται. Ο αιτών ενημερώνεται για όλα 
τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 215
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι 
αποφάσεις που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο πρέπει να 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση των 
ιατρικών αναγκών που δεν έχουν
ικανοποιηθεί, την εκτίμηση του κλινικού 
οφέλους, τα κοινωνικά οφέλη, την 
καινοτομία και την προστασία των πιο 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Or. es

Τροπολογία 216
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για 
τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
κάλυψη ή μη του κόστους των φαρμάκων 
στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθώς η απόφαση σχετικά με την κάλυψη ή μη του κόστους των φαρμάκων στο πλαίσιο του 
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δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, τα κράτη μέλη δεν 
χρειάζεται να κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή τα κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούν.

Τροπολογία 217
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη ή 
μη του κόστους των φαρμάκων στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας.

8. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη ή 
μη του κόστους των φαρμάκων στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Τα εν λόγω κριτήρια 
πρέπει να περιλαμβάνουν την εκτίμηση 
των ιατρικών αναγκών που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί, την εκτίμηση του κλινικού 
οφέλους, τα κοινωνικά οφέλη, την 
καινοτομία και την προστασία των πιο 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Or. es

Τροπολογία 218
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
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Διαδικασία έννομης προστασίας σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες για την κάλυψη του κόστους 
των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.
2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν: 

   α) να λαμβάνει το συντομότερο 
δυνατόν και με τη διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινά μέτρα 
για να επανορθωθεί η εικαζόμενη 
παράβαση ή να αποτραπεί η πρόκληση 
περαιτέρω ζημίας των σχετικών 
συμφερόντων·
   β) να χορηγεί αποζημίωση στον 
αιτούντα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον 
ζητά αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια 
αρχή αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
   γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης. 
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
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αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη. 

3. Η απόφαση να μη ληφθούν προσωρινά 
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 
προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει 
τη λήψη των εν λόγω μέτρων. 
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά. 
5. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. 
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
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δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. cs

Τροπολογία 219
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Διαδικασία έννομης προστασίας σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες για την κάλυψη του κόστους 
των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.
2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:
α) να λαμβάνει το συντομότερο 
δυνατόν και με τη διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινά μέτρα 
για να επανορθωθεί η εικαζόμενη 
παράβαση ή να αποτραπεί η πρόκληση 
περαιτέρω ζημίας των σχετικών 
συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον 
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αιτούντα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον 
ζητά αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια 
αρχή αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.
3. Η απόφαση να μη ληφθούν προσωρινά 
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 
προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει 
τη λήψη των εν λόγω μέτρων.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά.
5. Tο όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
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Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. fr

Justification

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures ne sont 
pas concernées par le champ d’application de cette Directive, portant sur les procédures 
concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui 
sont réalisées par des organes administratifs.
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Τροπολογία 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Διαδικασία έννομης προστασίας σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες για την κάλυψη του κόστους 
των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.
2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:
α) να λαμβάνει το συντομότερο 
δυνατόν και με τη διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινά μέτρα 
για να επανορθωθεί η εικαζόμενη 
παράβαση ή να αποτραπεί η πρόκληση 
περαιτέρω ζημίας των σχετικών 
συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον 
αιτούντα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον 
ζητά αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια 
αρχή αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
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αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.
3. Η απόφαση να μη ληφθούν 
προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές 
αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που 
έχει ζητήσει τη λήψη των εν λόγω 
μέτρων.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά.
5. Tο όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
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έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 221
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Διαδικασία έννομης προστασίας σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες για την κάλυψη του κόστους 
των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.
2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
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έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:
α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 
να αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω 
ζημίας των σχετικών συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.
3. Η απόφαση να μη ληφθούν προσωρινά 
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 
προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει 
τη λήψη των εν λόγω μέτρων.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά.
5. Tο όργανο που αναφέρεται στην 



AM\917073EL.doc 67/111 PE498.042v02-00

EL

παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. sl
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Τροπολογία 222
Kārlis Šadurskis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.

2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:

διαγράφεται

α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 
να αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω 
ζημίας των σχετικών συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
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ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.
3. Η απόφαση να μη ληφθούν προσωρινά 
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 
προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει 
τη λήψη των εν λόγω μέτρων.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά.
5. Tο όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. 
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
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όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 223
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.

2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:
α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 
να αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω 
ζημίας των σχετικών συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
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γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.
3. Η απόφαση να μη ληφθούν προσωρινά 
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 
προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει 
τη λήψη των εν λόγω μέτρων.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά.
5. Tο όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
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μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να είναι αρμόδια για την πρόβλεψη 
μέτρων έννομης προστασίας, η Επιτροπή παρέχει υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τους τρόπους εφαρμογής υπερβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις αρμοδιότητές της. 
Επιπλέον, θα ήταν παράλογο σε περίπτωση καθυστέρησης μια αρχή να υποχρεούται να 
καταβάλει αποζημίωση σε φαρμακευτική εταιρεία.

Τροπολογία 224
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα 
μέσα έννομης προστασίας στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7.

2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:

διαγράφεται

α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 
να αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω 
ζημίας των σχετικών συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.
3. Η απόφαση να μη ληφθούν προσωρινά 
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 
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προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει 
τη λήψη των εν λόγω μέτρων.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 
αρμόδια για τις διαδικασίες έννομης 
προστασίας όργανα μπορούν να 
εκτελεστούν αποτελεσματικά.
5. Tο όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητο από τις 
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση ή με τον 
προσδιορισμό των φαρμάκων που 
καλύπτονται από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.
6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την 
ύπαρξη διαδικασιών με τις οποίες κάθε 
μέτρο του ανεξάρτητου οργάνου που 
εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή του κατά την 
εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια 
αρχή και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.
Ο διορισμός και η λήξη της θητείας των 
μελών του οργάνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 υπόκεινται στους ίδιους 
όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για 
τον διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της 
θητείας τους και την ανάκλησή τους. 
Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτού του 
οργάνου πρέπει να έχει τα ίδια νομικά και 
επαγγελματικά προσόντα με έναν 
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δικαστή. Το εν λόγω όργανο λαμβάνει τις 
αποφάσεις του μετά τη διεξαγωγή 
διαδικασίας κατ’ αντιμωλία, οι δε 
αποφάσεις αυτές έχουν, με τα μέσα που 
καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά 
νομικά αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 225
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός 
φαρμάκου από το πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης του εν λόγω προϊόντος, περιέχει 
τους λόγους με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Οι αποφάσεις 
αυτές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, τη 
γνώμη ή τη σύσταση εμπειρογνώμονα 
στην οποία βασίζονται. Ο αιτών 
ενημερώνεται για όλα τα διαθέσιμα μέσα 
έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

1. Κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός 
φαρμάκου από το πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης του εν λόγω προϊόντος, περιέχει 
τους λόγους με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Ο αιτών 
ενημερώνεται για όλα τα διαθέσιμα μέσα 
έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 226
Andres Perello Rodriguez
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός 
φαρμάκου από το πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης του εν λόγω προϊόντος, περιέχει 
τους λόγους με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Οι αποφάσεις 
αυτές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, τη 
γνώμη ή τη σύσταση εμπειρογνώμονα 
στην οποία βασίζονται. Ο αιτών 
ενημερώνεται για όλα τα διαθέσιμα μέσα 
έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

1. Κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός 
φαρμάκου από το πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης του εν λόγω προϊόντος, περιέχει 
τους λόγους με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Οι αποφάσεις 
αυτές περιλαμβάνουν την εκτίμηση των 
ιατρικών αναγκών που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί, τον κλινικό αντίκτυπο, το 
κοινωνικό κόστος και την προστασία των 
πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 
καθώς και την αξιολόγηση, τη γνώμη ή τη 
σύσταση εμπειρογνώμονα στην οποία 
βασίζονται. Ο αιτών ενημερώνεται για όλα 
τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

Or. es

Τροπολογία 227
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε απόφαση αποκλεισμού μιας 
κατηγορίας φαρμάκων από το πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης της εν λόγω κατηγορίας, πρέπει 
να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια και να 
δημοσιεύεται σε κατάλληλο έντυπο.

2. Κάθε απόφαση αποκλεισμού μιας 
κατηγορίας φαρμάκων από το πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης της εν λόγω κατηγορίας, πρέπει 
να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη κάθε απόφασης των αρχών 
αναφορικά με τον αποκλεισμό ενός φαρμάκου από το πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, και η οποία αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών, 
κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 228
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε απόφαση αποκλεισμού μιας 
κατηγορίας φαρμάκων από το πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης της εν λόγω κατηγορίας, πρέπει 
να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια και να 
δημοσιεύεται σε κατάλληλο έντυπο.

2. Κάθε απόφαση αποκλεισμού μιας 
κατηγορίας φαρμάκων από το πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας, ή 
τροποποίησης του βαθμού ή των όρων 
κάλυψης της εν λόγω κατηγορίας, πρέπει 
να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια και να 
δημοσιεύεται σε κατάλληλο έντυπο. Τα εν 
λόγω κριτήρια θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση των 
ιατρικών αναγκών που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί, τον κλινικό αντίκτυπο, το 
κοινωνικό κόστος και την προστασία των 
πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Or. es

Τροπολογία 229
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Κατάταξη φαρμάκων ενόψει της 
κάλυψης του κόστους τους στο πλαίσιο 
των συστημάτων ασφάλισης υγείας
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1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 
όταν τα φάρμακα ομαδοποιούνται ή 
κατατάσσονται σύμφωνα με θεραπευτικά 
ή άλλα κριτήρια με σκοπό την κάλυψη 
του κόστους τους στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας:
2. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια σύμφωνα με τα 
οποία τα φάρμακα κατατάσσονται ενόψει 
της κάλυψης του κόστους τους στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας.
3. Για τα φάρμακα που υπόκεινται σε 
τέτοια ομαδοποίηση ή κατάταξη, τα 
κράτη μέλη δημοσιεύουν σε κατάλληλο 
έντυπο και κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό του βαθμού και των 
όρων κάλυψης του κόστους των 
φαρμάκων στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.
4. Ύστερα από αίτημα του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας, οι αρμόδιες αρχές 
προσδιορίζουν τα αντικειμενικά στοιχεία 
βάσει των οποίων όρισαν τις ρυθμίσεις 
κάλυψης του φαρμάκου, κατ’ εφαρμογή 
των κριτηρίων και των μεθοδολογιών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. 
Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν επίσης τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας σχετικά με όλα τα 
μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει, 
μεταξύ αυτών και για τα μέσα δικαστικής 
προστασίας, και σχετικά με τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

Or. cs

Τροπολογία 230
Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Μέτρα για τον έλεγχο ή την προώθηση 
της συνταγογράφησης συγκεκριμένων 
φαρμάκων
1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 
όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα με 
σκοπό τον έλεγχο ή την προώθηση της 
συνταγογράφησης συγκεκριμένων 
επονομαζόμενων φαρμάκων.
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 βασίζονται σε αντικειμενικά 
και επαληθεύσιμα κριτήρια.
3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε αξιολόγησης, γνώμης ή 
σύστασης εμπειρογνωμόνων στην οποία 
βασίζονται, δημοσιεύονται σε κατάλληλο 
έντυπο.
4. Ύστερα από αίτημα του κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας του οποίου τα 
συμφέροντα ή η νομική κατάσταση 
θίγονται από τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές 
προσδιορίζουν τα αντικειμενικά στοιχεία 
και κριτήρια βάσει των οποίων 
ελήφθησαν τα εν λόγω μέτρα για το 
φάρμακο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν επίσης τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σχετικά 
με όλα τα μέσα έννομης προστασίας που 
διαθέτει, μεταξύ αυτών και για τα μέσα 
δικαστικής προστασίας, και σχετικά με 
τις προθεσμίες άσκησής τους.

Or. cs

Τροπολογία 231
Michèle Rivasi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 
όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα με 
σκοπό τον έλεγχο ή την προώθηση της 
συνταγογράφησης συγκεκριμένων 
επονομαζόμενων φαρμάκων.

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται 
όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα με 
σκοπό τον έλεγχο ή την προώθηση της 
συνταγογράφησης συγκεκριμένων 
επονομαζόμενων φαρμάκων.

Or. fr

Τροπολογία 232
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε αξιολόγησης, γνώμης ή 
σύστασης εμπειρογνωμόνων στην οποία 
βασίζονται, δημοσιεύονται σε κατάλληλο 
έντυπο.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 233
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε αξιολόγησης, γνώμης ή 
σύστασης εμπειρογνωμόνων στην οποία 
βασίζονται, δημοσιεύονται σε κατάλληλο 
έντυπο.

παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε αξιολόγησης, γνώμης ή 
σύστασης εμπειρογνωμόνων στην οποία 
βασίζονται, δημοσιεύονται σε κατάλληλο 
έντυπο και τίθενται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. sl

Τροπολογία 234
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ύστερα από αίτημα του κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας του οποίου τα 
συμφέροντα ή η νομική κατάσταση 
θίγονται από τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές 
προσδιορίζουν τα αντικειμενικά στοιχεία 
και κριτήρια βάσει των οποίων 
ελήφθησαν τα εν λόγω μέτρα για το 
φάρμακο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν επίσης τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σχετικά 
με όλα τα μέσα έννομης προστασίας που 
διαθέτει, μεταξύ αυτών και για τα μέσα 
δικαστικής προστασίας, και σχετικά με 
τις προθεσμίες άσκησής τους.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Δικαστήριο της ΕΕ, στο πλαίσιο της υπόθεσης C-62/09, επέτρεψε τη λήψη μέτρων με σκοπό 
τον έλεγχο ή την προώθηση της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων. Τα εν λόγω μέτρα 
δεν επηρεάζουν την κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα ασφάλισης υγείας 
των κρατών μελών. Εξάλλου, μια τέτοια πρόταση θα έδινε τη δυνατότητα σε όλους τους 
ανταγωνιστές του ή των σχετικών φαρμάκων να ασκήσουν έφεση, γεγονός το οποίο θα είχε ως 
αποτέλεσμα εξαιρετικά επαχθείς διοικητικές και νομικές διαδικασίες.
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Τροπολογία 235
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ύστερα από αίτημα του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας του οποίου τα συμφέροντα ή 
η νομική κατάσταση θίγονται από τα μέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν τα 
αντικειμενικά στοιχεία και κριτήρια βάσει 
των οποίων ελήφθησαν τα εν λόγω μέτρα 
για το φάρμακο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν επίσης τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σχετικά 
με όλα τα μέσα έννομης προστασίας που 
διαθέτει, μεταξύ αυτών και για τα μέσα 
δικαστικής προστασίας, και σχετικά με 
τις προθεσμίες άσκησής τους.

4. Ύστερα από αίτημα του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας του οποίου τα συμφέροντα ή 
η νομική κατάσταση θίγονται από τα μέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν τα 
αντικειμενικά στοιχεία και κριτήρια βάσει 
των οποίων ελήφθησαν τα εν λόγω μέτρα 
για το φάρμακο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενώ φαίνεται λογικό οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας να ενημερώνονται για τους λόγους που 
οδήγησαν στην εφαρμογή μέτρων με σκοπό τον έλεγχο ή την προώθηση της συνταγογράφησης 
ορισμένων φαρμάκων, τα εν λόγω μέτρα είναι αποτέλεσμα εθνικών επιλογών οι οποίες 
αποσκοπούν εν γένει στον περιορισμό των δαπανών για την υγεία και, ως εκ τούτου, θα ήταν 
παράλογο να προβλέπονται χρηματικές αντισταθμίσεις ως προς τα εν λόγω μέτρα.

Τροπολογία 236
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 3, 
4, 5 και 7 νοούνται ως η περίοδος μεταξύ 
της παραλαβής μιας αίτησης ή 
συμπληρωματικών πληροφοριών, κατά 
περίπτωση, και της πραγματικής έναρξης 

Οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 3, 
4, 5 και 7 νοούνται ως η περίοδος μεταξύ 
της παραλαβής μιας αίτησης ή 
συμπληρωματικών πληροφοριών, κατά 
περίπτωση, και της έκδοσης της 
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ισχύος της αντίστοιχης απόφασης. Όλες οι 
αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων και τα 
διοικητικά στάδια που απαιτούνται για να 
ληφθεί η απόφαση και να αρχίσει να 
παράγει αποτελέσματα διεξάγονται στις 
οριζόμενες προθεσμίες.

απόφασης. Όλες οι αξιολογήσεις 
εμπειρογνωμόνων και τα διοικητικά 
στάδια που απαιτούνται για να ληφθεί η 
απόφαση και να αρχίσει να παράγει 
αποτελέσματα διεξάγονται στις οριζόμενες 
προθεσμίες.

Or. cs

Τροπολογία 237
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ωστόσο, όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, δεν προβλέπεται στις 
προθεσμίες συγκεκριμένο διάστημα για 
την υποβολή αίτησης και συγκεκριμένο 
διάστημα για την έναρξη ισχύος, υπό την 
προϋπόθεση ότι κανένα από αυτά τα δύο 
διαστήματα δεν υπερβαίνει τον έναν 
ημερολογιακό μήνα και ότι τα εν λόγω 
διαστήματα ρυθμίζονται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 238
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση διαδικασίας απόφασης 
για την οποία προβλέπεται 
διαπραγμάτευση μεταξύ του εργαστηρίου 
που υποβάλλει την αίτηση και της 
αρμόδιας αρχής, οι προθεσμίες που 
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ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 7 
αναστέλλονται μέχρις ότου η αρμόδια 
αρχή λάβει την απάντηση του 
εργαστηρίου που υπέβαλε την αίτηση 
σχετικά με τις προτάσεις της.

Or. fr

Τροπολογία 239
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή 
βιοϊσοδυναμίας
Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα 
οποία βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή 
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Or. en

Τροπολογία 240
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή 
βιοϊσοδυναμίας

Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, 
βιοϊσοδυναμίας ή βιο-ομοιότητας

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 241
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή 
βιοϊσοδυναμίας

Αποδείξεις ποιότητας, ασφάλειας, 
αποτελεσματικότητας ή βιοϊσοδυναμίας

Or. fr

Τροπολογία 242
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή 
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας 
(ποιότητα, ασφάλεια,
αποτελεσματικότητα ή βιοϊσοδυναμία του 
φαρμάκου). Στα κράτη μέλη θα 
εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση στα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την 
αξιολόγηση των εν λόγω στοιχείων από 
την αρμόδια για τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας αρχή, ώστε να αξιολογούν 
τη σχετική ασφάλεια, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στο 
πλαίσιο του συστήματος ασφάλισης 
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υγείας. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
επίσης να έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
πρόσθετα στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 243
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας,
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή 
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα βασικά στοιχεία 
(ποιότητα, ασφάλεια, 
αποτελεσματικότητα, βιοϊσοδυναμία ή 
βιο-ομοιότητα) στα οποία βασίστηκε η 
άδεια κυκλοφορίας. Εντούτοις, τα κράτη 
μέλη διαθέτουν πλήρη πρόσβαση στα 
δεδομένα που χρησιμοποιεί η αρμόδια για 
τις άδειες κυκλοφορίας αρχή ώστε να 
μπορούν να αξιολογούν τη σχετική 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ενός 
φαρμάκου στο πλαίσιο του συστήματος 
ασφάλισης υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν οι αρχές να προβαίνουν σε επαναξιολόγηση του σχετικού 
θεραπευτικού ενδιαφέροντος ενός φαρμάκου, καθώς το σχετικό ενδιαφέρον ενός φαρμάκου 
δύναται να αλλάξει σημαντικά με την κυκλοφορία στην αγορά νέων, ανταγωνιστικών μορίων ή 
την ανακάλυψη μιας νέας θεραπευτικής ιδιότητας. Επιπλέον, η διεξαγωγή των εν λόγω 
συγκριτικών αξιολογήσεων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οργανισμών χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας. Τέλος, δεν είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση της βιοϊσοδυναμίας.

Τροπολογία 244
Nessa Childers
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου. Ωστόσο,
τα κράτη μέλη διαθέτουν πλήρη 
πρόσβαση στα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση 
των εν λόγω στοιχείων από την αρμόδια 
για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
αρχή. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, 
οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να 
έχουν το δικαίωμα να ζητούν πρόσθετα 
στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα 
οποία βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν την άδεια 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας, της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας, της βιοϊσοδυναμίας 
του φαρμάκου καθώς και των κριτηρίων 
καθορισμού των ορφανών φαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 246
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή 
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να στοχεύουν στην 
επαναξιολόγηση των απόλυτων στοιχείων
(ποιότητα, ασφάλεια, 
αποτελεσματικότητα ή βιοϊσοδυναμία)
στα οποία βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας.

Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στα 
κράτη μέλη πλήρης πρόσβαση στα 
δεδομένα που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, με σκοπό την αξιολόγηση 
της σχετικής ασφάλειας, 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο της κάλυψης του κόστους του 
από το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης 
υγείας. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να συμπληρώνουν 
ή να συγκεντρώνουν τα σχετικά με τους
σκοπούς της αξιολόγησης των φαρμάκων 
πρόσθετα δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια εσφαλμένη ερμηνεία αυτού του άρθρου θα μπορούσε να εμποδίσει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα ή να ζητούν νέα δεδομένα ώστε να προβαίνουν σε αξιολόγηση της 
σχέσης κινδύνου-οφέλους και της σχετικής αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, σε σύγκριση 
με τις υπάρχουσες θεραπείες στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος ασφάλισης υγείας.
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Τροπολογία 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις, οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων 
σύμφωνα με το άρθρο 3 ή για τον 
προσδιορισμό της κάλυψης του κόστους 
τους στο πλαίσιο των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 9 θεωρούνται από τα 
κράτη μέλη διοικητικές διαδικασίες οι 
οποίες, ως τέτοιες, είναι ανεξάρτητες από 
την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

1. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3 ή 
εκείνες που προσδιορίζουν την κάλυψη 
του κόστους τους στο πλαίσιο των 
δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 θεωρούνται 
από τα κράτη μέλη διοικητικές διαδικασίες 
οι οποίες, ως τέτοιες, είναι ανεξάρτητες 
από την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Or. it

Τροπολογία 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις, οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων 
σύμφωνα με το άρθρο 3 ή για τον 
προσδιορισμό της κάλυψης του κόστους 
τους στο πλαίσιο των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 9 θεωρούνται από τα 
κράτη μέλη διοικητικές διαδικασίες οι 
οποίες, ως τέτοιες, είναι ανεξάρτητες από 
την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

1. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3 ή 
εκείνες που προσδιορίζουν την κάλυψη 
του κόστους τους στο πλαίσιο των 
δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 θεωρούνται 
από τα κράτη μέλη διοικητικές διαδικασίες 
οι οποίες, ως τέτοιες, είναι ανεξάρτητες 
από την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
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Or. it

Τροπολογία 249
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προστασία δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για 
την άρνηση, αναστολή ή ανάκληση των 
αποφάσεων σχετικά με την τιμή ενός 
φαρμάκου ή την κάλυψη του κόστους του 
στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας.

2. Η προστασία δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για 
την άρνηση, αναστολή ή ανάκληση των 
αποφάσεων σχετικά με την τιμή ενός 
φαρμάκου ή την κάλυψη του κόστους του 
στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Ωστόσο, δεν είναι 
δυνατόν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να 
αφαιρεθεί από τα κράτη μέλη η εξουσία 
ελέγχου των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Or. sl

Τροπολογία 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ένωσης 
και των εθνικών νομοθεσιών για την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ένωσης 
και των εθνικών νομοθεσιών για την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Για την ορθή εφαρμογή των 
αναφερόμενων στο παρόν άρθρο 
διατάξεων, οι ίδιες οι διατάξεις δεν 
πρέπει να αποκλείουν το γεγονός ότι μια 
αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες 
αρχές, ή η λήψη μιας απόφασης από τις 
αρχές, για τον προσδιορισμό της τιμής 
ενός προϊόντος ή την κάλυψη του 
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κόστους του στο πλαίσιο των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας, μπορεί να 
θεωρηθεί ως αντικειμενικό και λογικό 
στοιχείο που βρίσκεται στη διάθεση της 
αρμόδιας δικαστικής αρχής, με σκοπό 
τον προσδιορισμό διαπραχθείσας ή εν 
εξελίξει παραβίασης ενός δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Or. it

Τροπολογία 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την ορθή εφαρμογή των 
αναφερόμενων στο παρόν άρθρο 
διατάξεων, οι ίδιες οι διατάξεις δεν 
πρέπει να αποκλείουν το γεγονός ότι μια 
αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες 
αρχές, ή η λήψη μιας απόφασης από τις 
αρχές, για τον προσδιορισμό της τιμής 
ενός προϊόντος ή την κάλυψη του 
κόστους του στο πλαίσιο των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας, μπορεί να 
θεωρηθεί ως αντικειμενικό και λογικό 
στοιχείο που βρίσκεται στη διάθεση της 
αρμόδιας δικαστικής αρχής, με σκοπό 
τον προσδιορισμό διαπραχθείσας ή εν 
εξελίξει παραβίασης ενός δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. it

Τροπολογία 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)



PE498.042v02-00 92/111 AM\917073EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι παράγραφοι 1 και 2 είναι δυνατόν 
να μην εφαρμοστούν στις χώρες εκείνες 
στις οποίες η έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά ή η εισαγωγή στο σύστημα 
επιστροφής δαπανών ενός γενόσημου 
φαρμάκου καθορίζουν μια τροποποίηση 
της τιμής ή/και των όρων επιστροφής 
δαπανών του αντίστοιχου φάρμακου 
αναφοράς.

Or. it

Τροπολογία 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι παράγραφοι 1 και 2 είναι δυνατόν 
να μην εφαρμοστούν στις χώρες εκείνες 
στις οποίες η έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά ή η εισαγωγή στο σύστημα 
επιστροφής δαπανών ενός γενόσημου 
φαρμάκου καθορίζουν μια τροποποίηση 
της τιμής ή/και των όρων επιστροφής 
δαπανών του αντίστοιχου φάρμακου 
αναφοράς. 

Or. it

Τροπολογία 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
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ειδικά μέτρα και νομικές διαδικασίες με 
σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά ή η εισαγωγή στο σύστημα 
επιστροφής δαπανών ενός γενόσημου 
φαρμάκου καθορίζουν μια τροποποίηση 
της τιμής ή/και των όρων επιστροφής 
δαπανών του αντίστοιχου φάρμακου 
αναφοράς.

Or. it

Τροπολογία 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
ειδικά μέτρα και νομικές διαδικασίες με 
σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά ή η εισαγωγή στο σύστημα 
επιστροφής δαπανών ενός γενόσημου 
φαρμάκου καθορίζουν μια τροποποίηση 
της τιμής ή/και των όρων επιστροφής 
δαπανών του αντίστοιχου φάρμακου 
αναφοράς.

Or. it

Τροπολογία 256
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
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Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει 
ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέτρο το 
οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, δίνει στα 
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το σχέδιο μέτρου εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τους 
κανόνες που εφαρμόζονται στις 
διαβουλεύσεις. Τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων δημοσιοποιούνται, με 
εξαίρεση πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με το επιχειρηματικό απόρρητο.

Or. cs

Τροπολογία 257
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει 
ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέτρο το 
οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, δίνει στα 
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το σχέδιο μέτρου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στις διαβουλεύσεις. Τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
δημοσιοποιούνται, με εξαίρεση 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και 
την εθνική νομοθεσία σχετικά με το 
επιχειρηματικό απόρρητο.

Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει 
ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέτρο το 
οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, δίνει στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
ασθενών και καταναλωτών, τη 
δυνατότητα να διατυπώσουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο 
μέτρου εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στις διαβουλεύσεις. Τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
δημοσιοποιούνται, με εξαίρεση 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και 



AM\917073EL.doc 95/111 PE498.042v02-00

EL

την εθνική νομοθεσία σχετικά με το 
επιχειρηματικό απόρρητο.

Or. en

Τροπολογία 258
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει 
ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέτρο το 
οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, δίνει στα 
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το σχέδιο μέτρου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στις διαβουλεύσεις. Τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
δημοσιοποιούνται, με εξαίρεση 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και 
την εθνική νομοθεσία σχετικά με το 
επιχειρηματικό απόρρητο.

Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να
αναδιατυπώσει σημαντικά οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δίνει 
στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το σχέδιο μέτρου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στις διαβουλεύσεις. Τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
δημοσιοποιούνται, με εξαίρεση 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και 
την εθνική νομοθεσία σχετικά με το 
επιχειρηματικό απόρρητο.

Or. fr

Τροπολογία 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Διαφάνεια τιμών

1. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, οι 
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αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή τον πλήρη κατάλογο των 
φαρμάκων που καλύπτονται από τα 
οικεία συστήματα ασφάλισης υγείας, οι 
τιμές των οποίων έχουν καθοριστεί κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, μαζί 
με τις τιμές στις οποίες επιτρέπεται να 
χρεώνονται τα προϊόντα αυτά.
2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξετάζουν με ποιον τρόπο μπορούν να 
συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη 
λειτουργία της βάσης δεδομένων 
EURIPID, η οποία περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και η 
οποία προσδίδει προστιθέμενη αξία όσον 
αφορά τη διαφάνεια των τιμών σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 260
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών 
μέτρων
1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.
2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και 
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άμεσο τρόπο το μέτρο, όταν η γνώση των 
κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. cs

Τροπολογία 261
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
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Κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών 
μέτρων
(1) Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.
(2) Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και 
άμεσο τρόπο το μέτρο, όταν η γνώση των 
κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
(3) Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
(4) Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
(5) Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
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παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι, πριν από την προθεσμία με την οποία καλείται να 
συμμορφωθεί η Επιτροπή, η πρόταση προβλέπει την απαίτηση προηγούμενης γνωστοποίησης 
ακολουθούμενη από μια τρίμηνη περίοδο αναμονής. Εξαιτίας της εν λόγω διάταξης, τα κράτη 
μέλη δεν θα μπορούν να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις μακροοικονομικές συνθήκες που 
δικαιολογούν την τροποποίηση των κανόνων επιδότησης.

Τροπολογία 262
Alda Sousa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών 
μέτρων
1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.
2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και 
άμεσο τρόπο το μέτρο, όταν η γνώση των 
κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
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συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 263
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών 
μέτρων
1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
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μέτρο.
2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και 
άμεσο τρόπο το μέτρο, όταν η γνώση των 
κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 264
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών 
μέτρων
1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.
2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και 
άμεσο τρόπο το μέτρο, όταν η γνώση των 
κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
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Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου υπερβαίνουν το μέτρο του αναγκαίου για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου στόχου και παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 265
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών 
μέτρων
1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.
2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και 
άμεσο τρόπο το μέτρο, όταν η γνώση των 
κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω γραφειοκρατική διαδικασία δεν παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα άμεσης 
αντίδρασης σε ενδεχόμενη νέα κατάσταση που συνιστά απειλή για τη βιωσιμότητα του 
συστήματος υγείας. Επιπλέον, η εν λόγω πρόταση δεν συνάδει με το δικαίωμα των κρατών 
μελών να οργανώνουν το σύστημα υγείας τους καθώς και με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 266
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 1. Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν ή 
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λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και 
την αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.

τροποποιούν οποιοδήποτε μέτρο το οποίο 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το τελικό κείμενο καθώς και την 
αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.

Or. fr

Τροπολογία 267
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 268
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.

διαγράφεται

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
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ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 269
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός τριών 
μηνών.

Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός δύο 
μηνών.

Or. sl

Τροπολογία 270
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4,
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 271
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 
Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους, 
τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
και δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Έως την 31 Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή και 
δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. cs

Τροπολογία 272
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 
Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους, 
τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
και δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Έως την 31 Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή και 
δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. fr
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Τροπολογία 273
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 
Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους, 
τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
και δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Έως την 31 Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή και 
δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως προκειμένου να αποφευχθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος αλλά και για να υπάρχει ένα πιο ευρύ φάσμα δεδομένων που 
να επιτρέπει μια ευρύτερη οπτική.

Τροπολογία 274
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε έξι μήνες
έκθεση για τις πληροφορίες που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο
έκθεση για τις πληροφορίες που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

Or. cs

Τροπολογία 275
Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν 
πριν από [τελευταία ημέρα του 12ου μήνα 
μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης], τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν
πριν από [τελευταία ημέρα του 24ου μήνα 
μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης], τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. cs

Τροπολογία 276
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας
1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία - εντός δύο 
ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο] και στη συνέχεια ανά 
τριετία.
2. Έως [να παρεμβληθεί ημερομηνία -
εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο], η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
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παρούσας οδηγίας. Η έκθεση μπορεί να 
συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις.

Or. cs

Τροπολογία 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως [να παρεμβληθεί ημερομηνία -
εντός τριών ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο], η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση μπορεί 
να συνοδεύεται από κατάλληλες
προτάσεις.

2. Έως [να παρεμβληθεί ημερομηνία -
εντός τριών ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο], η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση 
συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, 
από κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
1. Εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας.
2. Η Επιτροπή διαθέτει επαρκείς πόρους 
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για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της οδηγίας.

Or. en


