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Alteração 134
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 135
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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



PE498.042v02-00 4/107 AM\917073PT.doc

PT

Alteração 136
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 137
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 60 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

Or. sl

Alteração 138
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 60 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

Or. en

Alteração 139
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 60 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

Or. en

Alteração 140
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 60 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.
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Or. fr

Alteração 141
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 60 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 142
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 60 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no presente número.

Or. fr



AM\917073PT.doc 7/107 PE498.042v02-00

PT

Alteração 143
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 144
Nessa Childers

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 145
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 146
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam 
quaisquer informações suplementares que 
não sejam explicitamente exigidas ao 
abrigo da legislação nacional ou de 
orientações administrativas.

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares.

Or. en

Alteração 147
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
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preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. sl

Alteração 148
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.
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Or. en

Alteração 149
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. fr

Alteração 150
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
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preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. fr

Alteração 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os 
Estados-Membros não solicitam 
quaisquer informações suplementares que 
não sejam explicitamente exigidas ao 
abrigo da legislação nacional ou de 
orientações administrativas.

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares.
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Or. en

Alteração 152
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na ausência de uma decisão dentro do 
prazo aplicável previsto nos n.os 3 e 4, o 
requerente pode aplicar o aumento de 
preço requerido.

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 153
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se as autoridades competentes decidirem 
não autorizar a totalidade ou parte do 
aumento de preço requerido, a decisão 
deve incluir uma fundamentação dos 
motivos com base em critérios objetivos e 
verificáveis e o requerente deve ser 
informado de todas as vias de recurso de 
que dispõe, inclusive recursos judiciais, e 
dos prazos para a apresentação de tais 
recursos.

6. Se as autoridades competentes decidirem 
não autorizar a totalidade ou parte do 
aumento de preço requerido, o requerente 
deve ser informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos para a apresentação 
de tais recursos.

Or. fr
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Justificação

É desproporcionado exigir uma fundamentação circunstanciada para sustentar qualquer 
decisão das autoridades em matéria de reavaliação que seja contrária aos interesses 
comerciais dos fabricantes.

Alteração 154
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na eventualidade de as autoridades 
competentes de um Estado-Membro 
imporem um congelamento ou uma 
redução dos preços de todos os 
medicamentos ou de algumas das suas 
categorias, esse Estado-Membro publica 
uma fundamentação dos motivos da sua 
decisão com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo, se necessário, uma 
justificação das categorias de 
medicamentos objeto do congelamento ou 
da redução de preços.

1. Na eventualidade de as autoridades 
competentes de um Estado-Membro 
imporem um congelamento ou uma 
redução dos preços de todos os 
medicamentos ou de algumas das suas 
categorias, esse Estado-Membro publica 
uma fundamentação dos motivos da sua 
decisão, incluindo, se necessário, uma 
justificação das categorias de 
medicamentos objeto do congelamento ou 
da redução de preços.

Or. fr

Justificação

É desproporcionado exigir uma fundamentação circunstanciada para sustentar qualquer 
decisão das autoridades em matéria de reavaliação que seja contrária aos interesses 
comerciais dos fabricantes.

Alteração 155
Peter Liese

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na eventualidade de as autoridades 
competentes de um Estado-Membro 

1. Na eventualidade de as autoridades 
competentes de um Estado-Membro 
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imporem um congelamento ou uma 
redução dos preços de todos os 
medicamentos ou de algumas das suas 
categorias, esse Estado-Membro publica 
uma fundamentação dos motivos da sua 
decisão com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo, se necessário, uma 
justificação das categorias de 
medicamentos objeto do congelamento ou 
da redução de preços.

imporem um congelamento ou uma 
redução dos preços de todos os 
medicamentos ou de algumas das suas 
categorias, esse Estado-Membro publica 
uma fundamentação dos motivos da sua 
decisão com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo, se necessário, uma 
justificação das categorias de 
medicamentos objeto do congelamento ou 
da redução de preços. Os 
Estados-Membros efetuam uma revisão 
anual.

Or. en

Alteração 156
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem que um pedido 
de isenção pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem que um pedido 
de isenção pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado.

Or. cs

Alteração 157
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem que um 
pedido de isenção pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem ao titular da 
autorização de introdução no mercado a 
possibilidade de apresentar um pedido de 
derrogação. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 158
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem que um pedido 
de isenção pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem que um pedido 
de isenção pode ser introduzido pelo titular 
da autorização de introdução no mercado. 
As autoridades competentes remetem ao 
requerente um aviso de receção oficial.

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. O pedido deve conter 
a devida fundamentação de tais razões. Os 
Estados-Membros garantem que um pedido 
de isenção pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os titulares de uma autorização de 
introdução no mercado podem solicitar 
uma isenção de um congelamento ou de 
uma redução de preços se tal se justificar 
por razões especiais. As razões devem ser 
retiradas de uma lista predefinida, criada 
e divulgada numa publicação adequada 
pelo Estado-Membro. O pedido deve 
conter a devida fundamentação de tais 
razões. Os Estados-Membros garantem que 
um pedido de isenção pode ser introduzido 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. en

Alteração 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 
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60 dias a contar da data de receção do 
pedido. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. Se for concedida a isenção, 
as autoridades competentes publicam 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado.

90 dias a contar da data de receção do 
pedido. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. Se for concedida a isenção, 
as autoridades competentes publicam 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado.

Or. sl

Alteração 161
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a isenção, as autoridades 
competentes publicam imediatamente um 
anúncio do aumento de preço autorizado.

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a isenção, as autoridades 
competentes publicam imediatamente um 
anúncio do aumento de preço autorizado.

Or. en
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Alteração 162
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a isenção, as autoridades 
competentes publicam imediatamente um 
anúncio do aumento de preço autorizado.

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a isenção, as autoridades 
competentes publicam imediatamente um 
anúncio do aumento de preço autorizado.

Or. en

Alteração 163
Philippe Juvin

Proposta de diretivaArtigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90 
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
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informações suplementares. Se for 
concedida a derrogação, as autoridades 
competentes devem publicar 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado.

informações suplementares. Se for 
concedida a derrogação, as autoridades 
competentes devem publicar 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado.

Or. fr

Alteração 164
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final 
no prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a derrogação, as autoridades 
competentes devem publicar 
imediatamente um anúncio do aumento 
de preço autorizado.

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido.

Or. fr

Justificação

É desproporcionado exigir uma fundamentação circunstanciada para sustentar qualquer 
decisão das autoridades em matéria de reavaliação que seja contrária aos interesses 
comerciais dos fabricantes.

Alteração 165
Michèle Rivasi
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a derrogação, as autoridades 
competentes devem publicar 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado.

Os Estados-Membros asseguram a adoção 
de uma decisão fundamentada sobre um 
pedido previsto no n.º 2, bem como a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90 
dias a contar da data de receção do pedido. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 90 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Se for 
concedida a derrogação, as autoridades 
competentes devem publicar 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado.

Or. fr

Justificação

O regime de prazos deve manter-se nos 90 dias para não colocar em risco a qualidade da 
avaliação dos medicamentos nos Estados-Membros e, por conseguinte, a qualidade do 
serviço prestado ao doente.

Alteração 166
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretivaArtigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 60 
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

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

Alteração 167
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 
60 dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 
90 dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

Or. sl

Alteração 168
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 60
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 90
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

Or. en
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Alteração 169
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 60
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 90
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

Or. en

Alteração 170
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 
prorrogado uma única vez por mais 60 
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

Or. fr

Alteração 171
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no n.º 3 pode ser 

No caso de um número excecional de 
pedidos, o prazo previsto no presente 
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prorrogado uma única vez por mais 60 
dias. O requerente é notificado de tal 
prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

número pode ser prorrogado uma única vez 
por mais 90 dias. O requerente é notificado 
de tal prorrogação antes do termo do prazo 
previsto no n.º 3.

Or. fr

Justificação

O regime de prazos deve manter-se nos 90 dias para não colocar em risco a qualidade da 
avaliação dos medicamentos nos Estados-Membros e, por conseguinte, a qualidade do 
serviço prestado ao doente.

Alteração 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as entidades de distribuição têm 
conhecimento dos preços de venda dos 
medicamentos relevantes para as pessoas 
seguradas, a fim de evitar eventuais 
efeitos de distorção devido à falta de 
transparência na apresentação dos preços 
no mercado.

Or. de

Justificação

Verificou-se um aumento dos acordos voluntários, como, por exemplo, dos contratos de 
desconto entre as indústrias farmacêuticas e as seguradoras de saúde, os quais se referem a 
uma grande parte dos medicamentos já disponibilizados. Através destes acordos, o preço real 
dos medicamentos não é claro nem para os médicos nem para os farmacêuticos, e, por 
conseguinte, aos doentes nem sempre lhes é prescrito o medicamento economicamente mais 
vantajoso.

Alteração 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Os Estados-Membros asseguram que os 
doentes e as pessoas seguradas 
beneficiam realmente dos valores de 
reembolso acordados. Nas entidades de 
distribuição, deve evitar-se a eventual 
falta de transparência que conduz a 
efeitos de distorção, em virtude de os 
preços não serem apresentados de forma 
transparente.

Or. de

Alteração 174
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Controlo dos lucros
Sempre que um Estado-Membro adotar 
um sistema de controlo direto ou indireto 
da rendibilidade das entidades 
responsáveis pela introdução de 
medicamentos no mercado, esse 
Estado-Membro divulga as seguintes 
informações numa publicação adequada e 
comunica-as à Comissão:
a) o método ou os métodos utilizados no 
Estado-Membro em causa para a 
definição da rendibilidade: rendimento do 
volume de vendas e/ou rendimento do 
capital;
b) o leque das margens de lucro de 
referência correntemente admitidas para 
as entidades responsáveis pela introdução 
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de medicamentos no mercado desse 
Estado-Membro;
c) os critérios segundo os quais são 
atribuídas as margens de lucro de 
referência às entidades responsáveis pela 
introdução de medicamentos no mercado, 
bem como os critérios segundo os quais 
tais entidades serão autorizadas nesse 
Estado-Membro a reter lucros acima das 
margens que lhes são atribuídas;
d) a percentagem máxima de lucro que 
qualquer entidade responsável pela 
introdução de medicamentos no mercado 
é autorizada a reter acima da sua margem 
de lucro nesse Estado-Membro.
As informações referidas no primeiro 
parágrafo serão atualizadas pelo menos 
uma vez por ano ou sempre que forem 
introduzidas alterações significativas.
Sempre que, a par de um sistema de 
controlo direto ou indireto dos lucros, um 
Estado-Membro pratique um sistema de 
controlo dos preços de determinados tipos 
de medicamentos, que estejam excluídos 
do âmbito do sistema de controlo de 
lucros, os artigos 3.º, 4.º e 5.º são 
aplicáveis, se for caso disso, a esse 
controlo dos preços. Todavia, estes artigos 
não são aplicáveis quando o 
funcionamento normal de um sistema de 
controlo direto ou indireto dos lucros 
tenha como resultado, a título excecional, 
a fixação de um preço relativamente a um 
único medicamento.

Or. cs

Alteração 175
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado pode solicitar a inclusão do seu 
medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado pode solicitar a inclusão do seu 
medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha.

Or. cs

Alteração 176
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado pode solicitar a inclusão do seu 
medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado ou pelo 
requerente a partir do momento da 
obtenção do parecer favorável do Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano 
[criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 726/2004] ou de uma autoridade 
nacional competente. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado ou o requerente pode solicitar a 
inclusão do seu medicamento no regime ou 
categoria da sua escolha. As autoridades 
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competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 177
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado pode solicitar a inclusão do seu 
medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

Or. en

Alteração 178
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento 
no âmbito de cobertura do sistema 
nacional de seguro de saúde pode ser 
introduzido em qualquer altura pelo
titular da autorização de introdução no 
mercado. Se o sistema nacional de seguro 
de saúde compreender vários regimes ou 
categorias de cobertura, o titular da 
autorização de introdução no mercado 
pode solicitar a inclusão do seu 
medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem ao
titular da autorização de introdução no 
mercado a possibilidade de apresentar um 
pedido de inclusão de um medicamente no 
âmbito da cobertura do sistema nacional 
de seguro de saúde. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

Or. fr

Justificação

Clarificação da redação do texto e supressão da menção «em qualquer altura», suscetível de
gerar incerteza jurídica. Além disso, a possibilidade de permitir ou não que o titular de uma 
autorização de introdução no mercado solicite a inclusão numa determinada categoria 
insere-se nas competências nacionais.

Alteração 179
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado pode solicitar a inclusão do seu 

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.
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medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. en

Alteração 180
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Se o sistema 
nacional de seguro de saúde compreender 
vários regimes ou categorias de cobertura, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado pode solicitar a inclusão do seu 
medicamento no regime ou categoria da 
sua escolha. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de inclusão de um medicamento no 
âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde pode ser introduzido pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. fr

Justificação

Contrário ao princípio da subsidiariedade. O procedimento relativo à categoria de cobertura 
deve continuar a ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 181
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 182
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 183
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

As autoridades competentes devem dispor de um mínimo de flexibilidade, no sentido de 



AM\917073PT.doc 31/107 PE498.042v02-00

PT

poderem evoluir de forma constante e resolver situações inesperadas.

Alteração 184
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 
60 dias a contar da data de receção do 
pedido. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

(4) Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 
60 dias a contar da data de receção do 
pedido. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
25 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. hu

Justificação

O prazo de 15 dias proposto pela Comissão revelar-se-ia difícil de cumprir pelas 
autoridades. Um prazo demasiado curto comprometeria a qualidade da tomada de decisão.

Alteração 185
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 
60 dias a contar da data de receção do 
pedido. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e
comunicada ao requerente no prazo de 
90 dias a contar da data de receção do 
pedido. No caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. sl

Alteração 186
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 90
dias a contar da data de receção do pedido. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 90 dias, desde 
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Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde.

Or. en

Alteração 187
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 90
dias a contar da data de receção do pedido. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 30 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde.

Or. en

Alteração 188
Bernadette Vergnaud
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido.
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 90 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 15 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 189
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
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cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos
medicamentos genéricos, este prazo é de 
25 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. No que diz 
respeito aos medicamentos biossimilares, 
este prazo é de 60 dias, desde que o 
medicamento de referência tenha já sido 
incluído no sistema nacional de seguro de 
saúde.

Or. en

Justificação

O prazo de 15 dias proposto pode ser demasiado curto para as autoridades e ter efeitos 
adversos na qualidade da decisão. Tendo em linha de conta que os medicamentos biológicos 
perderam, ou estão prestes a perder, os seus direitos de exclusividade, os medicamentos 
biossimilares constituem uma categoria relativamente nova de medicamentos, devendo o 
prazo para aprovação ser, no máximo, de 60 dias.

Alteração 190
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
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autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 90
dias a contar da data de receção do pedido. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 45 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde.

Or. en

Alteração 191
Philippe Juvin

Proposta de diretivaArtigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 90 
dias a contar da data de receção do pedido.
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 45 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Os Estados-Membros preveem a 
possibilidade de basear a sua decisão 
relativa a um pedido de inclusão do 
medicamento no âmbito da cobertura do 
sistema nacional de seguro de saúde 
numa avaliação das tecnologias da saúde.
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Or. fr

Alteração 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias, desde que o medicamento 
genérico seja essencialmente similar ao 
medicamento de referência, em 
conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, 
e que tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. en

Alteração 193
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 60 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo é de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

4. Os Estados-Membros asseguram que a 
decisão relativa a qualquer pedido de 
inclusão de um medicamento no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, apresentado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado em 
conformidade com as normas estabelecidas 
pelo Estado-Membro em causa, é adotada e 
comunicada ao requerente no prazo de 90 
dias a contar da data de receção do pedido. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 30 dias, desde 
que o medicamento de referência seja 
essencialmente similar, na aceção da 
Diretiva 2001/83/CE e tenha já sido 
incluído no sistema nacional de seguro de 
saúde. No caso de se verificarem 
diferenças entre medicamentos genéricos 
e o medicamento de referência, por 
exemplo, em relação ao seu 
acondicionamento ou às indicações 
terapêuticas, os Estados-Membros podem 
prever uma reavaliação desses 
medicamentos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 194
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Justificação

O prazo de 15 dias proposto pela Comissão revelar-se-ia difícil de cumprir pelas 
autoridades. Um prazo demasiado curto comprometeria a qualidade da tomada de decisão.

Alteração 195
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 

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

informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
15 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. cs

Alteração 196
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. sl

Alteração 197
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE498.042v02-00 42/107 AM\917073PT.doc

PT

Alteração 198
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. en

Alteração 199
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 

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

informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
45 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. fr

Alteração 200
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE498.042v02-00 44/107 AM\917073PT.doc

PT

referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Os 
Estados-Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. No que diz 
respeito aos medicamentos biossimilares, 
este prazo é de 60 dias, desde que o 
medicamento de referência tenha já sido 
incluído no sistema nacional de seguro de 
saúde. Os Estados-Membros não solicitam 
quaisquer informações suplementares que 
não sejam explicitamente exigidas ao 
abrigo da legislação nacional ou de 
orientações administrativas.

Or. en

Justificação

O prazo de 15 dias proposto pode ser demasiado curto para as autoridades e ter efeitos 
adversos na qualidade da decisão. Tendo em linha de conta que os medicamentos biológicos 
perderam, ou estão prestes a perder, os seus direitos de exclusividade, os medicamentos 
biossimilares constituem uma categoria relativamente nova de medicamentos, devendo o 
prazo para aprovação ser, no máximo, de 60 dias.

Alteração 201
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. en

Alteração 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 60 dias após 
a receção dessas informações 
suplementares. No entanto, no caso dos 
medicamentos relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo é 
de 90 dias. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias, desde que o medicamento 
genérico seja essencialmente similar ao 
medicamento de referência, em 
conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, 
e que tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. en
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Alteração 203
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Se as informações justificativas do 
pedido não forem adequadas, as 
autoridades competentes notificam 
imediatamente o requerente das 
informações pormenorizadas 
suplementares que são necessárias e tomam 
a sua decisão final no prazo de 90 dias
após a receção dessas informações 
suplementares. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, este prazo é de 
30 dias, desde que o medicamento de
referência seja essencialmente similar, na 
aceção da Diretiva 2001/83/CE de 6 de 
novembro de 2001 e tenha já sido incluído 
no sistema nacional de seguro de saúde

Or. fr

Justificação

O regime de prazos deve manter-se nos 90 dias para não colocar em risco a qualidade da 
avaliação dos medicamentos nos Estados-Membros e, por conseguinte, a qualidade do 
serviço prestado ao doente. De notar o facto de a consulta pública realizada pela Comissão 
Europeia ter mostrado que a maioria das partes interessadas, incluindo a indústria dos 
medicamentos originais, considera satisfatórios os prazos atualmente em vigor. Os mesmos 
são necessários para uma avaliação de qualidade, atendendo à existência de produtos que 
têm por base uma investigação cada vez mais complexa e inovadora.

Alteração 204
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 30 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5. . 

(6) Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 50 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5.

Or. hu

Justificação

O prazo de 30 dias proposto pela Comissão revelar-se-ia difícil de cumprir pelas 
autoridades. Um prazo demasiado curto comprometeria a qualidade da tomada de decisão.

Alteração 205
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
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total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 30 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5.

total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 180 dias. 
No caso dos medicamentos relativamente 
aos quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo não pode, do mesmo 
modo, ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 60 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5.

Or. sl

Alteração 206
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias.
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo não pode ultrapassar 180 dias. No 
que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 180 dias. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
180 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5, ou suspensos em 
conformidade com as disposições do 
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nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

número anterior.

Or. en

Alteração 207
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias.
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo não pode ultrapassar 180 dias. No 
que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 180 dias. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
60 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 208
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias.
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo não pode ultrapassar 180 dias. No 
que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 180 dias. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
90 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

Or. fr

Alteração 209
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
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processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 30 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5.

processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 50 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. No que diz respeito aos 
medicamentos biossimilares, este prazo 
não pode ultrapassar 120 dias, desde que 
o medicamento de referência tenha já sido 
incluído no sistema nacional de seguro de 
saúde. Estes prazos podem ser prorrogados 
em conformidade com o disposto no n.º 5 
do presente artigo ou no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Justificação

O prazo de 30 dias proposto pode ser demasiado curto para as autoridades e ter efeitos 
adversos na qualidade da decisão. Tendo em linha de conta que os medicamentos biológicos 
perderam, ou estão prestes a perder, os seus direitos de exclusividade, os medicamentos 
biossimilares constituem uma categoria relativamente nova de medicamentos, devendo o 
prazo para aprovação ser, no máximo, de 120 dias.

Alteração 210
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias.
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo não pode ultrapassar 180 dias. No 

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 180 dias. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
90 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
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que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no sistema 
nacional de seguro de saúde. Estes prazos 
podem ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

com o disposto no n.º 5 do presente artigo 
ou no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 30 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5.

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias. 
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do seu 
processo de tomada de decisão, o prazo 
não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 60 dias, desde que o 
medicamento genérico seja 
essencialmente similar ao medicamento 
de referência, em conformidade com a 
Diretiva 2001/83/CE, e que tenha já sido 
incluído no sistema nacional de seguro de 
saúde. Estes prazos podem ser prorrogados 
em conformidade com o disposto no n.º 5 
do presente artigo ou no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en



AM\917073PT.doc 53/107 PE498.042v02-00

PT

Alteração 212
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 120 dias.
No entanto, no caso dos medicamentos 
relativamente aos quais os 
Estados-Membros recorrem a avaliações 
das tecnologias da saúde como parte do 
seu processo de tomada de decisão, o 
prazo não pode ultrapassar 180 dias. No 
que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo não pode ultrapassar 
30 dias, desde que o medicamento de 
referência tenha já sido incluído no 
sistema nacional de seguro de saúde. Estes 
prazos podem ser prorrogados em 
conformidade com o disposto no n.º 5 do 
presente artigo ou no artigo 3.º, n.º 5.

6. Independentemente da organização dos 
seus procedimentos internos, os 
Estados-Membros garantem que o período 
total do procedimento de inclusão referido 
no n.º 5 do presente artigo e do 
procedimento de aprovação do preço 
previsto no artigo 3.º não excede 180 dias. 
No que diz respeito aos medicamentos 
genéricos, este prazo é de 30 dias, desde 
que o medicamento de referência seja 
essencialmente similar, na aceção da 
Diretiva 2001/83/CE e esteja já incluído 
no sistema nacional de seguro de saúde 
Estes prazos podem ser prorrogados em 
conformidade com o disposto no n.º 5 do 
presente artigo ou no artigo 3.º, n.º 5.

Or. fr

Justificação

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



PE498.042v02-00 54/107 AM\917073PT.doc

PT

Alteração 213
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As decisões referidas no presente número 
devem igualmente incluir quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos e 
recomendações em que se fundamentam. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais e o procedimento de recurso 
previsto no artigo 8.º, e dos prazos 
concedidos para a apresentação de tais 
recursos.

As decisões referidas no presente número 
devem igualmente incluir quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos e 
recomendações em que se fundamentam. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. en

Alteração 214
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As decisões referidas no presente número 
devem igualmente incluir quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos e 
recomendações em que se fundamentam. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais e o procedimento de recurso 
previsto no artigo 8.º, e dos prazos 
concedidos para a apresentação de tais 
recursos.

As decisões referidas no presente número 
devem igualmente incluir quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos e 
recomendações em que se fundamentam. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 215
Andres Perello Rodriguez

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios nos quais as decisões 
referidas no parágrafo anterior se 
baseiam devem incluir a avaliação das 
necessidades médicas ainda existentes, a 
avaliação dos benefícios clínicos, os 
benefícios sociais, a inovação e a proteção 
dos grupos mais vulneráveis da 
população.

Or. es

Alteração 216
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios que devem ser tidos 
em consideração pelas autoridades 
competentes para decidir quando devem 
ou não incluir medicamentos no âmbito 
de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

A decisão de incluir ou não um medicamento no âmbito da cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde é da competência dos Estados-Membros, pelo que estes últimos não têm de 
comunicar de antemão os seus critérios de avaliação à Comissão.

Alteração 217
Andres Perello Rodriguez

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios que devem ser tidos 
em consideração pelas autoridades 
competentes para decidir quando devem ou 
não incluir medicamentos no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde.

8. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios que devem ser tidos 
em consideração pelas autoridades 
competentes para decidir quando devem ou 
não incluir medicamentos no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde. Esses critérios devem incluir a 
avaliação das necessidades médicas ainda 
existentes, a avaliação dos benefícios 
clínicos, os benefícios sociais, a inovação 
e a proteção dos grupos mais vulneráveis 
da população.

Or. es

Alteração 218
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
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Procedimento de recurso em caso de 
incumprimento dos prazos relativos à 
inclusão dos medicamentos nos sistemas 
nacionais de seguros de saúde

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento 
dos prazos previstos no artigo 7.º
2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para: 

      a) tomar o mais rapidamente 
possível, através de um processo de 
urgência, medidas provisórias destinadas 
a corrigir a alegada violação ou a impedir 
que sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;

       b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;

      c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.

Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.

Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
todos os interesses suscetíveis de serem 
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lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens. 

3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas. 
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as decisões tomadas pela instância 
responsável pelo recurso possam ser 
executadas de modo efetivo. 
5. A instância referida no n.º 2 deve ser 
independente das autoridades 
competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.

6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
abrigo dos quais qualquer medida 
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2.

A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
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mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. cs

Alteração 219
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8 Suprimido
Procedimento de recurso em caso de 
incumprimento dos prazos relativos à 
inclusão dos medicamentos nos sistemas 
nacionais de seguros de saúde
1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento 
dos prazos previstos no artigo 7.º
2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:
a) tomar o mais rapidamente 
possível, através de um processo de 
urgência, medidas provisórias destinadas 
a corrigir a alegada violação ou a impedir 
que sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
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competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.

Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.
3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as decisões tomadas pela instância 
responsável pelo recurso possam ser 
executadas de modo efetivo.
5. A instância referida no n.º 2 deve ser 
independente das autoridades 
competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.
6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
abrigo dos quais qualquer medida 
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
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possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2.
A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
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Procedimento de recurso em caso de 
incumprimento dos prazos relativos à 
inclusão dos medicamentos nos sistemas 
nacionais de seguros de saúde
1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento 
dos prazos previstos no artigo 7.º
2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:
a) tomar o mais rapidamente 
possível, através de um processo de 
urgência, medidas provisórias destinadas 
a corrigir a alegada violação ou a impedir 
que sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.
Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.
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3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas.
4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as decisões tomadas pela 
instância responsável pelo recurso 
possam ser executadas de modo efetivo.
5. A instância referida no n.º 2 deve 
ser independente das autoridades 
competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.
6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
abrigo dos quais qualquer medida 
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2.
A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
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termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 221
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Procedimento de recurso em caso de 
incumprimento dos prazos relativos à 
inclusão dos medicamentos nos sistemas 
nacionais de seguros de saúde
1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento 
dos prazos previstos no artigo 7.º
2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:
a) tomar o mais rapidamente possível, 
através de um processo de urgência, 
medidas provisórias destinadas a corrigir 
a alegada violação ou a impedir que 
sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.
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Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.
3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as decisões tomadas pela instância 
responsável pelo recurso possam ser 
executadas de modo efetivo.
5. A instância referida no n.º 2 deve ser 
independente das autoridades 
competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.
6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
abrigo dos quais qualquer medida
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
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seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2.
A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. sl

Alteração 222
Kārlis Šadurskis

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento dos 
prazos previstos no artigo 7.º

Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento dos 
prazos previstos no artigo 7.º

2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:
a) tomar o mais rapidamente possível, 
através de um processo de urgência, 
medidas provisórias destinadas a corrigir 
a alegada violação ou a impedir que
sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
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b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.
Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a
todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.
3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as decisões tomadas pela instância 
responsável pelo recurso possam ser 
executadas de modo efetivo.
5. A instância referida no n.º 2 deve ser 
independente das autoridades 
competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.
6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
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abrigo dos quais qualquer medida 
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2. 
A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 223
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento dos 
prazos previstos no artigo 7.º

Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento dos 
prazos previstos no artigo 7.º

2. Para efeitos do procedimento de 
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recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:
a) tomar o mais rapidamente possível, 
através de um processo de urgência, 
medidas provisórias destinadas a corrigir 
a alegada violação ou a impedir que 
sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.
Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.
3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as decisões tomadas pela instância 
responsável pelo recurso possam ser 
executadas de modo efetivo.
5. A instância referida no n.º 2 deve ser 
independente das autoridades 
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competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.
6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
abrigo dos quais qualquer medida 
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2.
A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

Embora seja necessário que os Estados-Membros prevejam meios de recurso, a Comissão é 
demasiado prescritiva quanto às modalidades de execução e excede os seus poderes. Além 
disso, dificilmente se pode aceitar que uma autoridade tenha de indemnizar uma empresa 
farmacêutica por incumprimento dos prazos.
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Alteração 224
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento dos 
prazos previstos no artigo 7.º

Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso 
rápidos e eficazes ao dispor dos 
requerentes em caso de incumprimento dos 
prazos previstos no artigo 7.º

2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:
a) tomar o mais rapidamente possível, 
através de um processo de urgência, 
medidas provisórias destinadas a corrigir 
a alegada violação ou a impedir que 
sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.
Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
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todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.
3. A decisão de recusa de medidas 
provisórias não prejudica os outros 
direitos reivindicados pelo requerente de 
tais medidas.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as decisões tomadas pela instância 
responsável pelo recurso possam ser 
executadas de modo efetivo.
5. A instância referida no n.º 2 deve ser 
independente das autoridades 
competentes às quais incumbe controlar 
os preços dos medicamentos para uso 
humano ou determinar a gama de 
medicamentos abrangidos pelos sistemas 
nacionais de seguro de saúde.
6. A instância referida no n.º 2 deve 
fundamentar as suas decisões. Além disso, 
se a instância não for de natureza 
jurisdicional, devem ser aprovadas 
disposições para garantir processos ao 
abrigo dos quais qualquer medida 
alegadamente ilegal tomada pela 
instância independente ou qualquer 
alegado incumprimento no exercício dos 
poderes que lhe tenham sido conferidos 
possam ser objeto de recurso jurisdicional 
ou de recurso para outra instância que 
seja um órgão jurisdicional na aceção do 
artigo 267.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e que 
seja independente em relação às 
autoridades competentes e à instância 
referida no n.º 2.
A nomeação dos membros da instância 
referida no n.º 2 e a cessação das suas 
funções ficam sujeitas às mesmas 
condições que as aplicáveis aos juízes, no 
que se refere à autoridade responsável 
pela sua nomeação, à duração do seu 
mandato e à sua exoneração. Pelo menos 
o presidente da instância deve possuir as 
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mesmas qualificações jurídicas e 
profissionais que um juiz. A instância 
toma as suas decisões na sequência de um 
processo contraditório e essas decisões 
são juridicamente vinculativas, nos 
termos determinados por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 225
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer decisão de exclusão de um 
medicamento do âmbito de cobertura do 
sistema nacional de seguro de saúde, ou de 
alteração dos limites e das condições de 
cobertura do medicamento em causa, deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. Tais decisões devem incluir 
quaisquer avaliações, pareceres de peritos 
ou recomendações em que se baseiem. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

1. Qualquer decisão de exclusão de um 
medicamento do âmbito de cobertura do 
sistema nacional de seguro de saúde, ou de 
alteração dos limites e das condições de 
cobertura do medicamento em causa, deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. O requerente é informado de 
todas as vias de recurso de que dispõe, 
inclusive recursos judiciais, e dos prazos 
concedidos para a apresentação de tais 
recursos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 226
Andres Perello Rodriguez
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer decisão de exclusão de um 
medicamento do âmbito de cobertura do 
sistema nacional de seguro de saúde, ou de 
alteração dos limites e das condições de 
cobertura do medicamento em causa, deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. Tais decisões devem incluir 
quaisquer avaliações, pareceres de peritos 
ou recomendações em que se baseiem. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

1. Qualquer decisão de exclusão de um 
medicamento do âmbito de cobertura do 
sistema nacional de seguro de saúde, ou de 
alteração dos limites e das condições de 
cobertura do medicamento em causa, deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. Tais decisões devem incluir a 
avaliação das necessidades médicas ainda 
existentes, a incidência clínica, os custos 
sociais e a proteção dos grupos mais 
vulneráveis da população, bem como
quaisquer avaliações, pareceres de peritos 
ou recomendações em que se baseiem O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. es

Alteração 227
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer decisão de exclusão de uma 
categoria de medicamentos do âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, ou de alteração dos limites e das 
condições de cobertura da categoria em 
causa, deve conter uma fundamentação dos 
motivos com base em critérios objetivos e 
verificáveis e ser divulgada numa 
publicação adequada.

2. Qualquer decisão de exclusão de uma 
categoria de medicamentos do âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, ou de alteração dos limites e das 
condições de cobertura da categoria em 
causa, deve conter uma fundamentação dos 
motivos com base em critérios objetivos e 
verificáveis.

Or. fr
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Justificação

É desproporcionado exigir uma fundamentação circunstanciada para sustentar qualquer 
decisão das autoridades que passe pela exclusão de um medicamento do âmbito da cobertura 
do sistema nacional de seguro de saúde e, por conseguinte, seja contrária aos interesses 
comerciais dos fabricantes.

Alteração 228
Andres Perello Rodriguez

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer decisão de exclusão de uma 
categoria de medicamentos do âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, ou de alteração dos limites e das 
condições de cobertura da categoria em 
causa, deve conter uma fundamentação dos 
motivos com base em critérios objetivos e 
verificáveis e ser divulgada numa 
publicação adequada.

2. Qualquer decisão de exclusão de uma 
categoria de medicamentos do âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde, ou de alteração dos limites e das 
condições de cobertura da categoria em 
causa, deve conter uma fundamentação dos 
motivos com base em critérios objetivos e 
verificáveis e ser divulgada numa 
publicação adequada. Esses critérios 
devem incluir a avaliação das 
necessidades médicas ainda existentes, a 
incidência clínica, os custos sociais e a 
proteção dos grupos mais vulneráveis da 
população.

Or. es

Alteração 229
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Classificação dos medicamentos com vista 
à sua inclusão nos sistemas de seguro de 
saúde
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1. Os n.ºs 2, 3 e 4 aplicam-se nos casos em 
que os medicamentos são agrupados ou 
classificados segundo critérios 
terapêuticos, ou outros critérios, para 
efeitos da sua inclusão no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro 
de saúde.
2. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios objetivos e 
verificáveis de acordo com os quais os 
medicamentos são classificados com vista 
à sua inclusão no sistema nacional de 
seguro de saúde.
3. No que diz respeito aos medicamentos 
objeto de tal agrupamento ou 
classificação, os Estados-Membros 
divulgam numa publicação adequada e 
comunicam à Comissão as metodologias 
utilizadas para determinar os limites ou as 
condições da sua inclusão no sistema 
nacional de seguro de saúde.
4. A pedido do titular da autorização de 
introdução no mercado, as autoridades 
competentes especificam os dados 
objetivos com base nos quais 
determinaram as disposições de cobertura 
do medicamento, em aplicação dos 
critérios e das metodologias a que se faz 
referência nos n.ºs 2 e 3. Em tal caso, as 
autoridades competentes devem também 
informar o titular da autorização de 
introdução no mercado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. cs

Alteração 230
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 11
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Medidas destinadas a controlar ou 
promover a prescrição de medicamentos 
específicos
1. Os n.ºs 2, 3 e 4 são aplicáveis quando 
um Estado-Membro adota medidas 
destinadas a controlar ou promover a 
prescrição de medicamentos específicos.
2. As medidas a que se faz referência no 
n.º 1 devem basear-se em critérios 
objetivos e verificáveis.
3. As medidas a que se faz referência no 
n.º 1, incluindo quaisquer avaliações, 
opiniões de peritos ou recomendações em 
que se baseiem, são divulgadas numa 
publicação adequada.
4. A pedido do titular de uma autorização 
de introdução no mercado cujos interesses 
ou posição jurídica sejam afetados pelas 
medidas a que se faz referência no n.º 1, 
as autoridades competentes especificam 
os dados e critérios objetivos com base nos 
quais as medidas foram adotadas 
relativamente ao seu medicamento. Em 
tal caso, as autoridades competentes 
devem também informar o titular da 
autorização de introdução no mercado de 
todas as vias de recurso de que dispõe, 
inclusive recursos judiciais, e dos prazos 
para a apresentação de tais recursos.

Or. cs

Alteração 231
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os n.os 2, 3 e 4 são aplicáveis quando um 
Estado-Membro adota medidas destinadas 
a controlar ou promover a prescrição de 
medicamentos específicos.

1. Os n.os 2 e 3 são aplicáveis quando um 
Estado-Membro adota medidas destinadas
a controlar ou promover a prescrição de 
medicamentos específicos.

Or. fr

Alteração 232
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas a que se faz referência no 
n.º 1, incluindo quaisquer avaliações, 
opiniões de peritos ou recomendações em 
que se baseiem, são divulgadas numa 
publicação adequada.

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 233
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas a que se faz referência no 
n.º 1, incluindo quaisquer avaliações, 
opiniões de peritos ou recomendações em 
que se baseiem, são divulgadas numa 
publicação adequada.

3. As medidas a que se faz referência no 
n.º 1, incluindo quaisquer avaliações, 
opiniões de peritos ou recomendações em 
que se baseiem, são divulgadas numa 
publicação adequada e tornadas públicas.
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Or. sl

Alteração 234
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do titular de uma autorização 
de introdução no mercado cujos interesses 
ou posição jurídica sejam afetados pelas 
medidas a que se faz referência no n.º 1, 
as autoridades competentes especificam 
os dados e critérios objetivos com base nos 
quais as medidas foram adotadas 
relativamente ao seu medicamento. Em 
tal caso, as autoridades competentes 
devem também informar o titular da 
autorização de introdução no mercado de 
todas as vias de recurso de que dispõe, 
inclusive recursos judiciais, e dos prazos 
para a apresentação de tais recursos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 235
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do titular de uma autorização 4. A pedido do titular de uma autorização 
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de introdução no mercado cujos interesses 
ou posição jurídica sejam afetados pelas 
medidas a que se faz referência no n.º 1, as 
autoridades competentes especificam os 
dados e critérios objetivos com base nos 
quais as medidas foram adotadas 
relativamente ao seu medicamento. Em tal 
caso, as autoridades competentes devem 
também informar o titular da autorização 
de introdução no mercado de todas as vias 
de recurso de que dispõe, inclusive 
recursos judiciais, e dos prazos para a 
apresentação de tais recursos.

de introdução no mercado cujos interesses 
ou posição jurídica sejam afetados pelas 
medidas a que se faz referência no n.º 1, as 
autoridades competentes especificam os 
dados e critérios objetivos com base nos 
quais as medidas foram adotadas 
relativamente ao seu medicamento.

Or. fr

Justificação

Embora pareça normal que os titulares de uma autorização de introdução no mercado sejam 
informados sobre as razões que estão na base da implementação de medidas que visam 
controlar ou incentivar a prescrição de determinados medicamentos, essas medidas inserem-
se no âmbito de escolhas nacionais, as quais, regra geral, têm por objetivo limitar as 
despesas de saúde, afigurando-se paradoxal prever compensações financeiras para essas 
medidas.

Alteração 236
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os prazos previstos nos artigos 3.º, 4.º, 5.º 
e 7.º devem entender-se como o período 
compreendido entre a receção de um
pedido ou de informação suplementar, 
conforme o caso, e a data efetiva de 
entrada em vigor da decisão 
correspondente. Todas as avaliações de 
peritos e as etapas administrativas 
necessárias para a tomada das decisões e a 
respetiva aplicação são realizadas nos 
prazos previstos.

Os prazos previstos nos artigos 3.º, 4.º, 5.º 
e 7.º devem entender-se como o período 
compreendido entre a receção de um 
pedido ou de informação suplementar, 
conforme o caso, e a tomada de decisão. 
Todas as avaliações de peritos e as etapas 
administrativas necessárias para a tomada 
das decisões e a respetiva aplicação são 
realizadas nos prazos previstos.

Or. cs
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Alteração 237
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, não se incluem 
nos prazos um período para a receção de 
pedidos e um período para a entrada em 
vigor, desde que cada um desses períodos 
não exceda um mês de calendário e que 
sejam explicitamente regulamentados 
pelas legislações nacionais ou por 
orientações administrativas.

Or. en

Alteração 238
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de processos de tomada de 
decisões que prevejam uma negociação 
entre o laboratório requerente e a 
autoridade competente, os prazos 
definidos nos artigos 3.º, 4.º, 5.º e 7.º 
ficam suspensos até à receção por parte 
da autoridade competente da resposta do 
laboratório requerente às suas propostas.

Or. fr

Alteração 239
Alda Sousa
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Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência
No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a 
segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

Or. en

Alteração 240
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia, bioequivalência ou
biossimilaridade

Or. fr

Justificação

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

Alteração 241
Michèle Rivasi



AM\917073PT.doc 83/107 PE498.042v02-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

Prova de qualidade, segurança, eficácia e 
bioequivalência

Or. fr

Alteração 242
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia (a qualidade, a segurança, a eficácia 
ou a bioequivalência do medicamento).
Deve ser garantido aos Estados-Membros 
um acesso integral aos dados utilizados 
pelas autoridades responsáveis pela 
autorização de introdução no mercado 
para efeitos de avaliação da segurança, da
eficácia e da eficiência relativas de um 
medicamento no quadro da sua inclusão 
no sistema de seguro de saúde. As 
autoridades competentes devem, 
igualmente, poder solicitar dados 
complementares para efeitos da sua 
respetiva avaliação.

Or. en

Alteração 243
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 13
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Texto da Comissão Alteração

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança,
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos essenciais 
(qualidade, segurança, eficácia, 
bioequivalência ou biossimilaridade) em 
que a autorização de introdução no 
mercado se baseia. Contudo, os 
Estados-Membros têm acesso total aos 
dados utilizados pela autoridade que 
autoriza a introdução no mercado, para 
poderem avaliar a segurança e a eficácia
relativas de um medicamento no quadro 
do sistema de seguro de saúde.

Or. fr

Justificação

É necessário que as autoridades possam proceder a reavaliações do interesse terapêutico 
relativo, Na verdade, o interesse relativo de um medicamento pode variar bastante em função 
da chegada de novas moléculas concorrentes ao mercado ou da descoberta de uma nova 
propriedade terapêutica. Além disso, essas avaliações comparativas estão excluídas dos 
mandatos das agências que emitem as AIM. Por último, não há necessidade de proceder à 
reavaliação da bioequivalência.

Alteração 244
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento. Porém, deve ser garantido 
aos Estados-Membros um acesso integral 
aos dados utilizados pelas autoridades 
responsáveis pela autorização de 
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introdução no mercado para efeitos de 
avaliação desses elementos. As 
autoridades competentes devem, 
igualmente, poder solicitar dados 
complementares para efeitos da sua 
respetiva avaliação.

Or. en

Alteração 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam a autorização de introdução 
no mercado, tendo designadamente em 
conta a qualidade, a segurança, a eficácia e
a bioequivalência do medicamento, bem 
como os critérios de designação de 
medicamentos órfãos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 246
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 13
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Texto da Comissão Alteração

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a 
segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não devem ter como finalidade reavaliar 
os elementos absolutos (qualidade, 
segurança, eficácia ou bioequivalência)
em que a autorização de introdução no 
mercado se baseia.

No entanto, deve ser garantido aos 
Estados-Membros um acesso integral aos 
dados utilizados pelas autoridades 
responsáveis pela autorização de 
introdução no mercado para efeitos de 
avaliação da segurança, da eficácia e da 
eficiência relativas de um medicamento 
no quadro da sua inclusão no sistema de 
seguro de saúde obrigatório. As 
autoridades competentes devem, 
igualmente, poder incluir ou criar dados 
complementares relevantes para efeitos da 
avaliação dos medicamentos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos, os procedimentos de tomada 
de decisão e as decisões com vista a 
regular os preços dos medicamentos em 
conformidade com o artigo 3.º ou 

1. Os procedimentos de tomada de decisão 
e as decisões com vista a regular os preços 
dos medicamentos em conformidade com o 
artigo 3.º ou que determinam a sua 
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determinar a sua inclusão no âmbito de 
cobertura dos sistemas nacionais de seguro 
de saúde em conformidade com os artigos 
7.º e 9.º são considerados pelos 
Estados-Membros como procedimentos 
administrativos que, enquanto tal, são 
independentes da aplicação efetiva dos 
direitos de propriedade intelectual.

inclusão no âmbito de cobertura dos 
sistemas nacionais de seguro de saúde em 
conformidade com os artigos 7.º e 9.º são 
considerados pelos Estados-Membros 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual.

Or. it

Alteração 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos, os procedimentos de tomada 
de decisão e as decisões com vista a 
regular os preços dos medicamentos em 
conformidade com o artigo 3.º ou 
determinar a sua inclusão no âmbito de 
cobertura dos sistemas nacionais de seguro 
de saúde em conformidade com os artigos 
7.º e 9.º são considerados pelos 
Estados-Membros como procedimentos 
administrativos que, enquanto tal, são 
independentes da aplicação efetiva dos 
direitos de propriedade intelectual.

1. Os procedimentos de tomada de decisão 
e as decisões com vista a regular os preços 
dos medicamentos em conformidade com o 
artigo 3.º ou que determinam a sua 
inclusão no âmbito de cobertura dos 
sistemas nacionais de seguro de saúde em 
conformidade com os artigos 7.º e 9.º são 
considerados pelos Estados-Membros 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual.

Or. it

Alteração 249
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção dos direitos de propriedade 
intelectual não constitui um motivo válido 

2. A proteção dos direitos de propriedade 
intelectual não constitui um motivo válido 
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para rejeitar, suspender ou revogar 
decisões relativas ao preço de um 
medicamento ou à sua inclusão no sistema 
nacional de seguro de saúde.

para rejeitar, suspender ou revogar 
decisões relativas ao preço de um 
medicamento ou à sua inclusão no sistema 
nacional de seguro de saúde. No entanto, 
os Estados-Membros não devem, em 
circunstância alguma, ser privados do 
direito de verificar a propriedade 
intelectual.

Or. sl

Alteração 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O disposto nos n.os 1 e 2 aplica-se sem 
prejuízo das disposições legislativas 
nacionais ou da União relativas à proteção 
dos direitos de propriedade intelectual.

3. O disposto nos n.os 1 e 2 aplica-se sem 
prejuízo das disposições legislativas 
nacionais ou da União relativas à proteção 
dos direitos de propriedade intelectual. 
Após a devida aplicação das disposições 
do presente artigo, essas disposições não 
devem impedir que um pedido efetuado à 
autoridade, ou uma decisão tomada pela 
autoridade relativamente à fixação do 
preço de um produto ou à sua inclusão 
nos sistemas nacionais de seguro de 
saúde, possa ser considerado um elemento 
objetivo e oportuno à disposição da 
autoridade judicial competente para 
detetar uma infração ou potencial 
infração de direitos de propriedade 
intelectual. 

Or. it

Alteração 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Após a devida aplicação das disposições 
do presente artigo, essas disposições não 
devem impedir que um pedido efetuado à 
autoridade, ou uma decisão tomada pela 
autoridade relativamente à fixação do 
preço de um produto ou à sua inclusão 
nos sistemas nacionais de seguro de 
saúde, possa ser considerado um elemento 
objetivo e oportuno à disposição da 
autoridade judicial competente para 
detetar uma infração ou potencial 
infração de direitos de propriedade 
intelectual.

Or. it

Alteração 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.ºs 1 e 2 podem não ser aplicados 
nos países onde a emissão de uma 
autorização de introdução no mercado ou 
uma admissão de um pedido de reembolso 
de um medicamento genérico determinam 
uma alteração do preço e/ou das 
condições de reembolso do respetivo 
medicamento de referência.

Or. it

Alteração 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.ºs 1 e 2 podem não ser aplicados 
nos países onde a emissão de uma 
autorização de introdução no mercado ou 
uma admissão de um pedido de reembolso 
de um medicamento genérico determinam 
uma alteração do preço e/ou das 
condições de reembolso do respetivo 
medicamento de referência. 

Or. it

Alteração 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas específicas e procedimentos 
legais que visem proteger os direitos de 
propriedade intelectual nos casos em que 
a emissão de uma autorização de 
introdução no mercado ou uma admissão 
de um pedido de reembolso de um 
medicamento genérico determinam uma 
alteração do preço e/ou das condições de 
reembolso do respetivo medicamento de 
referência.

Or. it

Alteração 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros podem adotar 
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medidas específicas e procedimentos 
legais que visem proteger os direitos de 
propriedade intelectual nos casos em que 
a emissão de uma autorização de 
introdução no mercado ou uma admissão 
de um pedido de reembolso de um 
medicamento genérico determinam uma 
alteração do preço e/ou das condições de 
reembolso do respetivo medicamento de 
referência.

Or. it

Alteração 256
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Consulta das partes interessadas
Quando um Estado-Membro tencionar 
adotar ou alterar uma medida abrangida 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva, concede às partes interessadas 
um prazo razoável para que possam fazer 
observações sobre o projeto de medida. As 
autoridades competentes publicam as 
normas aplicáveis aos procedimentos de 
consulta. Os resultados das consultas são 
tornados públicos, salvo quando se trate 
de informações confidenciais, na aceção 
do direito da União e da legislação 
nacional em matéria de sigilo comercial.

Or. cs

Alteração 257
Alda Sousa
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Proposta de diretiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Quando um Estado-Membro tencionar 
adotar ou alterar uma medida abrangida 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva, concede às partes interessadas um 
prazo razoável para que possam fazer 
observações sobre o projeto de medida. As 
autoridades competentes publicam as 
normas aplicáveis aos procedimentos de 
consulta. Os resultados das consultas são 
tornados públicos, salvo quando se trate de 
informações confidenciais, na aceção do 
direito da União e da legislação nacional 
em matéria de sigilo comercial.

Quando um Estado-Membro tencionar 
adotar ou alterar uma medida abrangida 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva, concede às partes interessadas, 
incluindo organizações de doentes e 
consumidores, um prazo razoável para que 
possam fazer observações sobre o projeto 
de medida. As autoridades competentes 
publicam as normas aplicáveis aos 
procedimentos de consulta. Os resultados 
das consultas são tornados públicos, salvo 
quando se trate de informações 
confidenciais, na aceção do direito da 
União e da legislação nacional em matéria 
de sigilo comercial.

Or. en

Alteração 258
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Quando um Estado-Membro tencionar 
adotar ou alterar uma medida abrangida 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva, concede às partes interessadas um 
prazo razoável para que possam fazer 
observações sobre o projeto de medida. As 
autoridades competentes publicam as 
normas aplicáveis aos procedimentos de 
consulta. Os resultados das consultas são 
tornados públicos, salvo quando se trate de 
informações confidenciais, na aceção do 
direito da União e da legislação nacional 
em matéria de sigilo comercial.

Quando um Estado-Membro tencionar 
reformular substancialmente uma medida 
abrangida pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva, concede às partes 
interessadas um prazo razoável para que 
possam fazer observações sobre o projeto 
de medida. As autoridades competentes 
publicam as normas aplicáveis aos 
procedimentos de consulta. Os resultados 
das consultas são tornados públicos, salvo 
quando se trate de informações 
confidenciais, na aceção do direito da 
União e da legislação nacional em matéria 
de sigilo comercial.
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Or. fr

Alteração 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Transparência dos preços

1. Pelo menos uma vez por ano, as 
autoridades competentes divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão uma lista completa dos 
medicamentos abrangidos pelos seus 
sistemas de seguro de saúde e os preços 
que foram fixados durante o período em 
causa, juntamente com os preços que 
poderão ser cobrados por esses mesmos 
produtos.
2. A Comissão e os Estados-Membros 
analisam a forma de continuar cooperar 
em prol do bom funcionamento da base de 
dados EURIPID, que contém informação 
sobre preços e gera valor acrescentado à 
escala da UE em termos de transparência 
de preços.

Or. en

Alteração 260
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Notificação dos projetos de medidas 
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nacionais
1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, 
comunicam de imediato à Comissão o 
projeto de medida proposta, bem como 
uma fundamentação dos motivos em que 
a medida se baseia.
2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.
3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.
4. A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.
O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 
que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.
5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Or. cs
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Alteração 261
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Notificação dos projetos de medidas 
nacionais
1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, 
comunicam de imediato à Comissão o 
projeto de medida proposta, bem como 
uma fundamentação dos motivos em que 
a medida se baseia.
2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.
3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.
4. A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.
O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 
que o projeto de medida pode ser 
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incompatível com o direito da União 
Europeia.
5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Or. hu

Justificação

É preocupante o facto de a proposta prever um requisito de notificação preliminar, seguida 
de um período de espera de três meses antes do termo do prazo que a Comissão deve 
respeitar. Esta disposição impossibilitaria os Estados-Membros de responder de forma 
flexível às condições macroeconómicas que exijam uma alteração dos regimes de subvenção.

Alteração 262
Alda Sousa

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Notificação dos projetos de medidas 
nacionais
1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, 
comunicam de imediato à Comissão o 
projeto de medida proposta, bem como 
uma fundamentação dos motivos em que 
a medida se baseia.
2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
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conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.
3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.
4. A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.
O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 
que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.
5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Or. en

Alteração 263
Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Notificação dos projetos de medidas 
nacionais
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1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, 
comunicam de imediato à Comissão o 
projeto de medida proposta, bem como 
uma fundamentação dos motivos em que 
a medida se baseia.
2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.
3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.
4. A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.
O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 
que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.
5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Or. en
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Alteração 264
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Notificação dos projetos de medidas 
nacionais
1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, 
comunicam de imediato à Comissão o 
projeto de medida proposta, bem como 
uma fundamentação dos motivos em que 
a medida se baseia.
2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.
3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.
A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.
O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 
que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
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Europeia.
5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Or. fr

Justificação

O disposto no presente artigo vai além do necessário para alcançar o objetivo visado e viola 
o princípio da subsidiariedade.

Alteração 265
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Notificação dos projetos de medidas 
nacionais
1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, 
comunicam de imediato à Comissão o 
projeto de medida proposta, bem como 
uma fundamentação dos motivos em que 
a medida se baseia.
2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
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medida proposta.
3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.
A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.
O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 
que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.
5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Or. fr

Justificação

Este procedimento burocrático não permitiria aos Estados-Membros reagirem rapidamente a 
uma nova situação que ameaçasse a sustentabilidade do seu sistema de saúde. Além disso, 
esta proposta interfere com o direito dos Estados-Membros de organizarem o seu sistema de 
saúde e com o princípio de subsidiariedade.

Alteração 266
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando os Estados-Membros 
tencionarem adotar ou alterar quaisquer 
medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, comunicam 
de imediato à Comissão o projeto de 
medida proposta, bem como uma 
fundamentação dos motivos em que a 
medida se baseia.

1. Quando os Estados-Membros adotarem 
ou alterarem quaisquer medidas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva, comunicam o texto final
à Comissão bem, como uma 
fundamentação dos motivos em que a 
medida se baseia

Or. fr

Alteração 267
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros comunicam de 
novo o projeto de medida referido no n.º 1 
se efetuarem alterações ao projeto que 
mudem significativamente o seu âmbito 
de cobertura ou conteúdo ou reduzam o 
calendário de aplicação inicialmente 
previsto.

Suprimido

Or. fr

Alteração 268
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.

Suprimido
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O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem
que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.

Or. fr

Alteração 269
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses.

A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de dois meses.

Or. sl

Alteração 270
Michèle Rivasi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de 
medida, comunica sem demora o texto 
final à Comissão. Se a Comissão tiver 
formulado observações em conformidade 
com o n.º 4, esta comunicação deve ser 
acompanhada de um relatório sobre as 
ações tomadas em resposta às observações 
da Comissão.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 271
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 31 de janeiro e 1 de julho de 
cada ano, os Estados-Membros comunicam 
à Comissão e divulgam numa publicação 
adequada um relatório pormenorizado com 
a seguinte informação:

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 31 de janeiro de cada ano, os 
Estados-Membros comunicam à Comissão 
e divulgam numa publicação adequada um 
relatório pormenorizado com a seguinte 
informação:

Or. cs

Alteração 272
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 31 de janeiro e 31 de julho
de cada ano, os Estados-Membros 
comunicam à Comissão e divulgam numa 
publicação adequada um relatório 
pormenorizado com a seguinte informação:

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 31 de janeiro de cada ano, os 
Estados-Membros comunicam à Comissão 
e divulgam numa publicação adequada um 
relatório pormenorizado com a seguinte 
informação:

Or. fr

Alteração 273
Michèle Rivasi
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 31 de janeiro e 31 de julho
de cada ano, os Estados-Membros 
comunicam à Comissão e divulgam numa 
publicação adequada um relatório 
pormenorizado com a seguinte informação:

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 31 de janeiro de cada ano, os 
Estados-Membros comunicam à Comissão 
e divulgam numa publicação adequada um 
relatório pormenorizado com a seguinte 
informação:

Or. fr

Justificação

Estes relatórios devem ser publicados anualmente para evitar encargos administrativos 
excessivos, mas também para ter por base um leque mais vasto de dados que permita uma 
visão mais global.

Alteração 274
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão publica semestralmente um 
relatório sobre as informações apresentadas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o n.º 1.

2. A Comissão publica anualmente um 
relatório sobre as informações apresentadas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o n.º 1.

Or. cs

Alteração 275
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam e publicam 
até [último dia do 12.º mês a contar da data 
de publicação da presente diretiva no 
Jornal Oficial da União Europeia], o mais 
tardar, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros adotam e publicam 
até [último dia do 24.º mês a contar da data 
de publicação da presente diretiva no 
Jornal Oficial da União Europeia], o mais 
tardar, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. cs

Alteração 276
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva
1. Os Estados-Membros enviam à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
da presente diretiva em [inserir data - no 
prazo de dois anos após a data referida no 
artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, 
daí em diante, de três em três anos.
2. A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
dando conta da aplicação da presente 
diretiva em [inserir data - no prazo de três 
anos após a data referida no artigo 18.º, 
n.º 1, segundo parágrafo]. O relatório 
pode ser acompanhado de eventuais 
propostas adequadas.

Or. cs
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Alteração 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, dando 
conta da aplicação da presente diretiva em 
[inserir data - no prazo de três anos após a 
data referida no artigo 18.º, n.º 1, segundo 
parágrafo]. O relatório pode ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas.

2. A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, dando 
conta da aplicação da presente diretiva em 
[inserir data - no prazo de três anos após a 
data referida no artigo 18.º, n.º 1, segundo 
parágrafo]. O relatório pode ser 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas de alteração à presente diretiva.

Or. it

Alteração 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Acompanhamento e apresentação de 
relatórios
1. Três anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no qual fornece uma avaliação 
da aplicação da mesma.
2. A Comissão é dotada de recursos 
suficientes para acompanhar a aplicação 
da presente diretiva.

Or. en


