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Amendamentul 134
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 135
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Noile termene stabilite sunt nerealiste și se extind dincolo de ceea ce este necesar pentru 
atingerea scopului urmărit de Comisie, și anume o punere la dispoziție rapidă a noilor 
tratamente pentru care există o autorizație „normală” de introducere pe piață.
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Amendamentul 136
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 137
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 60
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 90
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

Or. sl

Amendamentul 138
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2



AM\917073RO.doc 5/104 PE498.042v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 60
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 90
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

Or. en

Amendamentul 139
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 60
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 90
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

Or. en

Amendamentul 140
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 60
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 90
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
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expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

Or. fr

Amendamentul 141
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 60
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 90
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 142
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 60
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat în prezentul paragraf 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 90
de zile. Solicitantul este notificat cu privire 
la o astfel de prelungire înainte de 
expirarea termenului menționat în 
prezentul paragraf.



AM\917073RO.doc 7/104 PE498.042v02-00

RO

Or. fr

Amendamentul 143
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 144
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 145
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc în detaliu 
categoriile de informații și principalele 
documente care urmează a fi furnizate de 
către solicitant.
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Or. fr

Amendamentul 146
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre 
nu solicită informații suplimentare care 
nu sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare.

Or. en

Amendamentul 147
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
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adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. sl

Amendamentul 148
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. en

Amendamentul 149
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. fr

Amendamentul 150
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.
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Or. fr

Amendamentul 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Statele membre 
nu solicită informații suplimentare care 
nu sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Solicitantul furnizează autorităților 
competente informațiile adecvate, inclusiv 
detalii privind evenimentele care au 
intervenit de la ultima stabilire a prețului 
medicamentului și care, în opinia sa, 
justifică solicitarea creșterii prețului. Dacă 
informațiile care susțin cererea nu sunt 
adecvate, autoritățile competente anunță 
imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare.

Or. en

Amendamentul 152
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În absența unei decizii în termenul 
relevant menționat în alineatele (3) și (4), 
solicitantul este îndreptățit să aplice 
majorarea de preț solicitată.

eliminat

Or. fr
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Justificare

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

Amendamentul 153
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă autoritățile competente decid să 
nu permită, în totalitate sau parțial, 
creșterea solicitată a prețului, decizia 
conține o expunere de motive bazată pe 
criterii obiective și verificabile, iar
solicitantul este informat despre toate căile 
de atac disponibile, incluzând cele de 
natură judiciară, precum și despre 
termenele de recurgere la acestea.

(6) Dacă autoritățile competente decid să 
nu permită, în totalitate sau parțial, 
creșterea solicitată a prețului, solicitantul 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

Or. fr

Justificare

Este disproporționată cerința privind o justificare detaliată în sprijinul oricărei decizii a 
autorităților în materie de reevaluare care se opune intereselor comerciale ale 
producătorilor.

Amendamentul 154
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile competente 
ale unui stat membru impun înghețarea sau 
reducerea prețului tuturor medicamentelor 
sau al anumitor categorii de medicamente, 

(1) În cazul în care autoritățile competente 
ale unui stat membru impun înghețarea sau 
reducerea prețului tuturor medicamentelor 
sau al anumitor categorii de medicamente, 
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statul membru respectiv publică o expunere 
de motive privind decizia sa, bazată pe 
criterii obiective și verificabile, incluzând, 
dacă este cazul, o justificare a categoriilor 
de produse care fac obiectul înghețării sau 
reducerii prețurilor.

statul membru respectiv publică o expunere 
de motive privind decizia sa, incluzând, 
dacă este cazul, o justificare a categoriilor 
de produse care fac obiectul înghețării sau 
reducerii prețurilor.

Or. fr

Justificare

Este disproporționată cerința privind o justificare detaliată în sprijinul oricărei decizii a 
autorităților în materie de reevaluare care se opune intereselor comerciale ale 
producătorilor.

Amendamentul 155
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile competente 
ale unui stat membru impun înghețarea sau 
reducerea prețului tuturor medicamentelor 
sau al anumitor categorii de medicamente, 
statul membru respectiv publică o expunere 
de motive privind decizia sa, bazată pe 
criterii obiective și verificabile, incluzând, 
dacă este cazul, o justificare a categoriilor 
de produse care fac obiectul înghețării sau 
reducerii prețurilor.

(1) În cazul în care autoritățile competente 
ale unui stat membru impun înghețarea sau 
reducerea prețului tuturor medicamentelor 
sau al anumitor categorii de medicamente, 
statul membru respectiv publică o expunere 
de motive privind decizia sa, bazată pe 
criterii obiective și verificabile, incluzând, 
dacă este cazul, o justificare a categoriilor 
de produse care fac obiectul înghețării sau 
reducerii prețurilor. Statele membre 
realizează o analiză anuală.

Or. en

Amendamentul 156
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2



PE498.042v02-00 14/104 AM\917073RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre se asigură că 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață poate, în orice moment, să depună o 
cerere de derogare. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre se asigură că 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață poate, în orice moment, să depună o 
cerere de derogare.

Or. cs

Amendamentul 157
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre se asigură că 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață poate, în orice moment, să depună o 
cerere de derogare. Autoritățile competente 
transmit solicitantului o confirmare de 
primire oficială.

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre garantează
titularului autorizației de introducere pe 
piață posibilitatea de a depune o cerere de 
derogare. Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. fr

Justificare

Clarificarea referitoare la redactare și eliminarea mențiunii „în orice moment”, care este o 
sursă de incertitudine juridică.
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Amendamentul 158
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre se asigură că 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață poate, în orice moment, să depună o 
cerere de derogare. Autoritățile competente 
transmit solicitantului o confirmare de 
primire oficială.

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre se asigură că 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață poate să depună o cerere de derogare. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Cererea conține o expunere de motive 
adecvată. Statele membre se asigură că 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață poate, în orice moment, să depună o 
cerere de derogare. Autoritățile competente 
transmit solicitantului o confirmare de 

(2) Titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață pot solicita o derogare de la 
înghețarea sau reducerea prețurilor dacă 
acest fapt se justifică din motive speciale. 
Motivele trebuie extrase dintr-o listă 
predefinită și publicată într-o publicație 
adecvată de statul membru. Cererea 
conține o expunere de motive adecvată. 
Statele membre se asigură că titularul unei 
autorizații de introducere pe piață poate să 
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primire oficială. depună o cerere de derogare. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

Or. en

Amendamentul 160
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 60 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea se acordă, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea prețului permisă.

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 90 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 90 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea se acordă, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea prețului permisă.

Or. sl

Amendamentul 161
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 90 de zile de la 
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primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 60 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea se acordă, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea prețului permisă.

primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 90 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea se acordă, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea prețului permisă.

Or. en

Amendamentul 162
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 60 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea se acordă, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea prețului permisă.

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 90 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 90 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea se acordă, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea prețului permisă.

Or. en

Amendamentul 163
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 60 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea este acordată, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea permisă a prețului.

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 90 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 90 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea este acordată, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea permisă a prețului.

Or. fr

Amendamentul 164
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, 
autoritățile competente anunță imediat 
solicitantul cu privire la informațiile 
suplimentare detaliate care sunt necesare 
și iau decizia finală în termen de 60 de 
zile de la primirea acestor informații 
suplimentare. Dacă derogarea este 
acordată, autoritățile competente publică 
imediat un anunț privind creșterea 
permisă a prețului.

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 
primirea cererii.

Or. fr
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Justificare

Este disproporționată cerința privind o justificare detaliată în sprijinul oricărei decizii a 
autorităților în materie de reevaluare care se opune intereselor comerciale ale 
producătorilor.

Amendamentul 165
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 60 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 60 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea este acordată, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea permisă a prețului.

Statele membre se asigură că se adoptă și 
se comunică solicitantului o decizie 
motivată privind cererea menționată la 
alineatul (2) în termen de 90 de zile de la 
primirea cererii. Dacă informațiile care 
susțin cererea nu sunt adecvate, autoritățile 
competente anunță imediat solicitantul cu 
privire la informațiile suplimentare 
detaliate care sunt necesare și iau decizia 
finală în termen de 90 de zile de la primirea 
acestor informații suplimentare. Dacă 
derogarea este acordată, autoritățile 
competente publică imediat un anunț
privind creșterea permisă a prețului.

Or. fr

Justificare

Ar trebui menținut termenul de 90 de zile, cu scopul de a nu pune în pericol calitatea 
evaluării medicamentelor în statele membre și nici calitatea serviciului furnizat pacientului.

Amendamentul 166
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de 
cereri, termenul relevant menționat la 
alineatul 3 poate fi prelungit doar o 
singură dată, cu încă 60 de zile. 
Solicitantul este notificat cu privire la o 
astfel de prelungire înainte de expirarea 
termenului menționat la alineatul 3.

eliminat

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 167
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 60 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 90 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul (3).

Or. sl

Amendamentul 168
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 60 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 90 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

Or. en

Amendamentul 169
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 60 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3 
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 90 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

Or. en

Amendamentul 170
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 60 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat la alineatul (3) poate fi 
prelungit doar o singură dată, cu 90 de zile. 
Solicitantul este notificat cu privire la o 
astfel de prelungire înainte de expirarea 
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de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

termenului menționat la alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 171
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul relevant menționat la alineatul 3
poate fi prelungit doar o singură dată, cu 
încă 60 de zile. Solicitantul este notificat 
cu privire la o astfel de prelungire înainte 
de expirarea termenului menționat la 
alineatul 3.

În cazul unui număr excepțional de cereri, 
termenul menționat la alineatul (3) poate fi 
prelungit doar o singură dată, cu 90 de zile. 
Solicitantul este notificat cu privire la o 
astfel de prelungire înainte de expirarea 
termenului menționat la alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Ar trebui menținut termenul de 90 de zile, cu scopul de a nu pune în pericol calitatea 
evaluării medicamentelor în statele membre și nici calitatea serviciului furnizat pacientului.

Amendamentul 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a evita posibilele efecte de 
denaturare cauzate de lipsa de 
transparență a fixării prețurilor pe piață, 
statele membre se asigură că dispensarele 
cunosc prețul de vânzare al 
medicamentului, aplicabil persoanei 
asigurate.
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Or. de

Justificare

Acordurile voluntare precum acordurile de reduceri dintre producătorii de medicamente și 
casele de asigurări de sănătate au devenit mai obișnuite și se aplică unei părți mari din 
medicamentele distribuite. Aceste acorduri împiedică doctorii și farmaciștii să stabilească 
prețul real, iar medicamentul cel mai avantajos din punct de vedere economic nu este 
distribuit întotdeauna.

Amendamentul 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Statele membre se asigură că pacientul 
sau persoana asigurată beneficiază cu 
adevărat de prețurile de rambursare 
convenite. Este evitată orice eventuală 
lipsă de transparență din cadrul 
dispensarelor care cauzează denaturări 
din cauza neprezentării prețurilor într-un 
mod transparent.

Or. de

Amendamentul 174
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Controlul profiturilor
În cazul în care un stat membru adoptă 
un sistem de controale directe sau 
indirecte ale profitabilității celor 
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responsabili pentru punerea pe piață a 
medicamentelor, statul membru în cauză 
publică într-o publicație adecvată și 
comunică Comisiei următoarele 
informații:
(a) metoda sau metodele utilizate în statul 
membru în cauză pentru a defini 
profitabilitatea: rentabilitatea în raport cu 
vânzările și/sau rentabilitatea în raport cu 
capitalul;
(b) intervalul de rate de profit autorizate 
în perioada respectivă pentru cei 
responsabili pentru punerea pe piață a 
medicamentelor în statul membru în 
cauză;
(c) criteriile conform cărora ratele de 
profit țintă sunt acordate celor 
responsabili pentru punerea pe piață a 
medicamentelor, împreună cu criteriile 
conform cărora li se permite să păstreze 
profiturile peste țintele stabilite în statul 
membru în cauză;
(d) profitul maxim în procente pe care 
orice responsabil pentru introducerea 
medicamentelor pe piață îl poate reține 
peste ținta care i-a fost stabilită în statul 
membru în cauză.
Informațiile la care se face referire în 
primul paragraf se actualizează o dată pe 
an sau în cazul în care se realizează 
schimbări semnificative.
În cazul în care, pe lângă utilizarea unui 
sistem de controale directe sau indirecte 
ale profiturilor, un stat membru folosește 
un sistem de controale ale prețurilor 
anumitor tipuri de medicamente care sunt 
excluse din domeniul de aplicare al 
sistemului de control al profitului, 
articolele 3, 4 și 5 se aplică, după caz, 
acestor controale ale prețului. Cu toate 
acestea, articolele respective nu se aplică 
în cazul în care funcționarea normală a 
unui sistem de controale directe sau 
indirecte ale profiturilor are ca rezultat, în 
mod excepțional, stabilirea unui preț
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pentru un anumit medicament.

Or. cs

Amendamentul 175
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
În cazul în care sistemul public de asigurări 
de sănătate cuprinde mai multe scheme sau 
categorii de compensare, titularul 
autorizației de introducere pe piață este 
îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
În cazul în care sistemul public de asigurări 
de sănătate cuprinde mai multe scheme sau 
categorii de compensare, titularul 
autorizației de introducere pe piață este 
îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează.

Or. cs

Amendamentul 176
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
În cazul în care sistemul public de asigurări 
de sănătate cuprinde mai multe scheme sau 

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață sau 
solicitantul poate depune în orice moment
o cerere de includere a unui medicament în 
sfera de cuprindere a sistemului public de 
asigurări de sănătate, imediat după 
obținerea avizului pozitiv al Comitetului 
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categorii de compensare, titularul 
autorizației de introducere pe piață este 
îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

pentru medicamente de uz uman [înființat 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004)] 
sau al celui al unei autorități naționale 
competente. În cazul în care sistemul 
public de asigurări de sănătate cuprinde 
mai multe scheme sau categorii de 
compensare, titularul autorizației de 
introducere pe piață sau solicitantul este 
îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 177
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
În cazul în care sistemul public de 
asigurări de sănătate cuprinde mai multe 
scheme sau categorii de compensare, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață este îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.
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Or. en

Amendamentul 178
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere 
a sistemului public de asigurări de sănătate.
În cazul în care sistemul public de 
asigurări de sănătate cuprinde mai multe 
scheme sau categorii de compensare, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață este îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

(2) Statele membre garantează titularului 
autorizației de introducere pe piață
posibilitatea de a depune o cerere de 
includere a unui medicament în domeniul 
de aplicare al sistemului public de 
asigurări de sănătate. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

Or. fr

Justificare

Clarificarea referitoare la redactare și eliminarea mențiunii „în orice moment”, care este o 
sursă de incertitudine juridică. În plus, posibilitatea de a permite sau nu titularului 
autorizației de introducere pe piață să solicite includerea într-o categorie specifică se înscrie 
în sfera competențelor naționale 

Amendamentul 179
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune o cerere de includere a unui 
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a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate.
În cazul în care sistemul public de 
asigurări de sănătate cuprinde mai multe 
scheme sau categorii de compensare, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață este îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. en

Amendamentul 180
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune oricând o cerere de includere 
a unui medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate.
În cazul în care sistemul public de 
asigurări de sănătate cuprinde mai multe 
scheme sau categorii de compensare, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață este îndreptățit să solicite includerea 
medicamentului său în schema sau 
categoria pentru care optează. Autoritățile 
competente transmit solicitantului o 
confirmare de primire oficială.

(2) Statele membre se asigură că titularul 
unei autorizații de introducere pe piață 
poate depune o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate. 
Autoritățile competente transmit 
solicitantului o confirmare de primire 
oficială.

Or. fr

Justificare

Contrar principiul subsidiarității. Procedura privind alegerea categoriei de compensare ar 
trebui să se înscrie în competența statelor membre.
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Amendamentul 181
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 182
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 183
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

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

Amendamentul 184
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 25 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

Or. hu

Justificare

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

Amendamentul 185
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. Cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul este de 90 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 30 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

Or. sl

Amendamentul 186
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de 

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 90 de
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
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luare a deciziilor, termenul este de 90 de 
zile. În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 15 zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

public de asigurări de sănătate.

Or. en

Amendamentul 187
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de 
luare a deciziilor, termenul este de 90 de 
zile. În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 15 zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 30 de
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate.

Or. en

Amendamentul 188
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de 
luare a deciziilor, termenul este de 90 de 
zile. În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 15 zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 15 
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 189
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
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cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 25 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate. În cazul medicamentelor 
biosimilare, termenul respectiv este de 60 
de zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 190
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele 

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 45 de
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membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de 
luare a deciziilor, termenul este de 90 de 
zile. În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 15 zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate.

Or. en

Amendamentul 191
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de 
luare a deciziilor, termenul este de 90 de 
zile. În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 15 zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 45 de
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate. Statele 
membre urmăresc posibilitatea de a-și 
întemeia decizia privind o cerere de
includere a medicamentului în sfera de 
cuprindere a sistemului public de 
asigurări de sănătate pe o evaluare a 
tehnologiilor medicale.

Or. fr

Amendamentul 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 15 zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele membre 
utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
ca parte a procesului lor de luare a 
deciziilor, termenul este de 90 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 30 de zile, cu condiția ca 
produsul generic să fie în esență similar 
cu medicamentul de referință, în 
conformitate cu Directiva 2001/83/CE, iar 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.

Or. en

Amendamentul 193
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 

(4) Statele membre se asigură că o decizie 
cu privire la o cerere de includere a unui 
medicament în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate, 
transmisă de către titularul autorizației de 
introducere pe piață în conformitate cu 
cerințele aplicabile în țările membre în 
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cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 60 de zile de la 
primirea ei. Cu toate acestea, cu privire la 
medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de 
luare a deciziilor, termenul este de 90 de 
zile. În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 15 zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

cauză, este adoptată și comunicată 
solicitantului în termen de 90 de zile de la 
primirea ei. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 30 de 
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fie similar în esență, în 
conformitate cu Directiva 2001/83/CE, și 
să fie deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Dacă medicamentele 
generice prezintă diferențe față de 
medicamentul de referință, de exemplu, 
cu privire la ambalarea sau la indicațiile 
lor terapeutice, statele membre pot 
prevedea o evaluare a acestor 
medicamente.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 194
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 25 de 
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate. Statele 
membre nu solicită informații suplimentare 
care nu sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. hu

Justificare

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

Amendamentul 195
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\917073RO.doc 39/104 PE498.042v02-00

RO
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Amendamentul 196
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sl

Amendamentul 197
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 

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

suplimentare detaliate care sunt necesare și 
iau decizia finală în termen de 90 de zile de 
la primirea acestor informații suplimentare. 
În cazul medicamentelor generice, 
termenul respectiv este de 90 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Statele membre nu 
solicită informații suplimentare care nu 
sunt explicit prevăzute în legislația 
națională sau în ghidurile administrative.

Or. en

Amendamentul 198
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 30 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate.
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ghidurile administrative.

Or. en

Amendamentul 199
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 45 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate. Statele membre nu solicită 
informații suplimentare care nu sunt 
explicit prevăzute în legislația națională 
sau în ghidurile administrative.

Or. fr

Amendamentul 200
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 

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

anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 25 de 
zile, cu condiția ca medicamentul de 
referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate. În cazul 
medicamentelor biosimilare, termenul 
respectiv este de 60 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate. Statele membre nu solicită 
informații suplimentare care nu sunt 
explicit prevăzute în legislația națională 
sau în ghidurile administrative.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 201
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 45 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fi fost deja 
inclus în sistemul public de asigurări de 
sănătate. Statele membre nu solicită 
informații suplimentare care nu sunt 
explicit prevăzute în legislația națională 
sau în ghidurile administrative.

Or. en

Amendamentul 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 60 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. Cu toate acestea, 
cu privire la medicamentele pentru care 
statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul este de 
90 de zile. În cazul medicamentelor 
generice, termenul respectiv este de 30 de 
zile, cu condiția ca produsul generic să fie 
în esență similar cu medicamentul de 
referință, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, iar medicamentul 
de referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate.
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Or. en

Amendamentul 203
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Dacă informațiile care susțin cererea nu 
sunt adecvate, autoritățile competente 
anunță imediat solicitantul cu privire la 
informațiile suplimentare detaliate care 
sunt necesare și iau decizia finală în termen 
de 90 de zile de la primirea acestor 
informații suplimentare. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 30 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fie similar în 
esență, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, și să fie deja inclus 
în sistemul public de asigurări de sănătate.

Or. fr

Justificare

Ar trebui menținut termenul de 90 de zile, cu scopul de a nu pune în pericol calitatea 
evaluării medicamentelor în statele membre și nici calitatea serviciului furnizat pacientului. 
Într-adevăr, consultarea publică realizată de Comisia Europeană a demonstrat că 
majoritatea părților interesante, inclusiv industria medicamentelor originale, consideră 
satisfăcătoare termenele actuale. Aceste termene sunt necesare unei evaluări de calitate, 
ținând cont de existența produselor bazate pe o cercetare din ce în ce mai complexă și mai 
inovatoare.



AM\917073RO.doc 45/104 PE498.042v02-00

RO

Amendamentul 204
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la articolul 
3 nu depășește 120 de zile. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul nu 
depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la articolul 
3 nu depășește 120 de zile. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele pentru 
care statele membre utilizează evaluarea 
tehnologiei medicale ca parte a procesului 
lor de luare a deciziilor, termenul nu 
depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 50 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

Or. hu

Justificare

Termenul de 30 zile propus de Comisie ar fi dificil de respectat de către autorități. Un termen 
prea scurt ar dăuna calității deciziilor luate.

Amendamentul 205
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
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perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 180 de zile. Cu 
privire la medicamentele pentru care statele 
membre utilizează evaluarea tehnologiei 
medicale ca parte a procesului lor de luare 
a deciziilor, termenul nu depășește, de 
asemenea, 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 60 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

Or. sl

Amendamentul 206
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5) al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 180 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5) sau pot fi 
suspendate în conformitate cu dispozițiile 
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pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

de la alineatul anterior.

Or. en

Amendamentul 207
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5) al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 60 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 208
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la articolul 
3 nu depășește 120 de zile. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5) al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la articolul 
3 nu depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 90 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

Or. fr

Amendamentul 209
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În cazul 

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5) al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În cazul 
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medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 50 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. În cazul 
medicamentelor biosimilare, termenul 
respectiv nu depășește 120 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să 
fi fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele 
termene pot fi prelungite în conformitate 
cu alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Justificare

Termenul propus de 30 zile poate fi prea scurt pentru autorități, ceea ce ar putea avea efecte 
negative asupra calității deciziei. Deoarece medicamentele biologice și-au pierdut sau sunt 
pe cale să își piardă drepturile de exclusivitate, iar medicamentele biosimilare sunt o 
categorie relativ nouă de medicamente, prin urmare, termenul de la depunere până la 
aprobare ar trebui să fie de maximum 120 de zile.

Amendamentul 210
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5) al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 90 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
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condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5) al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la 
articolul 3 nu depășește 120 de zile. Cu 
toate acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 60 de zile, cu 
condiția ca produsul generic să fie în 
esență similar cu medicamentul de 
referință, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, iar medicamentul 
de referință să fi fost deja inclus în sistemul 
public de asigurări de sănătate. 
Respectivele termene pot fi prelungite în 
conformitate cu alineatul (5) din prezentul 
articol sau cu articolul 3 alineatul (5).

Or. en
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Amendamentul 212
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul 5 al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la articolul 
3 nu depășește 120 de zile. Cu toate 
acestea, cu privire la medicamentele 
pentru care statele membre utilizează 
evaluarea tehnologiei medicale ca parte a 
procesului lor de luare a deciziilor, 
termenul nu depășește 180 de zile. În 
cazul medicamentelor generice, termenul 
respectiv nu depășește 30 de zile, cu 
condiția ca medicamentul de referință să fi 
fost deja inclus în sistemul public de 
asigurări de sănătate. Respectivele termene 
pot fi prelungite în conformitate cu 
alineatul (5) din prezentul articol sau cu 
articolul 3 alineatul (5).

(6) Indiferent de organizarea procedurilor 
lor interne, statele membre se asigură că 
perioada totală necesară pentru procedura 
de includere menționată la alineatul (5)al 
prezentului articol și pentru procedura de 
aprobare a prețului menționată la articolul 
3 nu depășește 180 de zile. În cazul 
medicamentelor generice, termenul 
respectiv este de 30 de zile, cu condiția ca 
medicamentul de referință să fie similar în 
esență, în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE, și să fie deja inclus 
în sistemul public de asigurări de sănătate. 
Respectivele termene pot fi prelungite în 
conformitate cu alineatul (5) din prezentul 
articol sau cu articolul 3 alineatul (5).

Or. fr

Justificare

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



PE498.042v02-00 52/104 AM\917073RO.doc

RO

Amendamentul 213
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile la care se face referire în 
prezentul alineat includ, de asemenea, orice 
evaluare, opinie sau recomandare ale unor 
experți pe care ele sunt bazate. Solicitantul 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre procedura de 
recurgere la căile de atac menționată la 
articolul 8, cu privire la termenele de 
recurgere la aceste căi de atac.

Deciziile la care se face referire în 
prezentul alineat includ, de asemenea, orice 
evaluare, opinie sau recomandare ale unor 
experți pe care ele sunt bazate. Solicitantul 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, cu privire la termenele de 
recurgere la aceste căi de atac.

Or. en

Amendamentul 214
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile la care se face referire în 
prezentul alineat includ, de asemenea, orice 
evaluare, opinie sau recomandare ale unor 
experți pe care ele sunt bazate. Solicitantul 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre procedura de 
recurgere la căile de atac menționată la 
articolul 8, cu privire la termenele de 
recurgere la aceste căi de atac.

Deciziile la care se face referire în 
prezentul alineat includ, de asemenea, orice 
evaluare, opinie sau recomandare ale unor 
experți pe care ele sunt bazate. Solicitantul 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, cu privire la termenele de 
recurgere la aceste căi de atac.

Or. fr



AM\917073RO.doc 53/104 PE498.042v02-00

RO

Justificare

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

Amendamentul 215
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile pe care se bazează deciziile la 
care se face referire la paragraful 
anterior includ evaluarea necesităților 
medicale nesatisfăcute, evaluarea 
beneficiilor clinice, beneficiile sociale, 
inovarea și protecția grupurilor celor mai 
vulnerabile ale populației.

Or. es

Amendamentul 216
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre publică într-o 
publicație adecvată și comunică Comisiei 
criteriile pe care autoritățile competente 
trebuie să le ia în considerare atunci când 
decid dacă să includă sau nu 
medicamente în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Decizia de a include sau nu un medicament în sfera de cuprindere a sistemului public de 
asigurări de sănătate fiind o competență națională, statele membre nu trebuie să comunice 
Comisiei a priori criteriile lor de evaluare.

Amendamentul 217
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre publică într-o 
publicație adecvată și comunică Comisiei 
criteriile pe care autoritățile competente 
trebuie să le ia în considerare atunci când 
decid dacă să includă sau nu medicamente 
în sfera de cuprindere a sistemului public 
de asigurări de sănătate.

(8) Statele membre publică într-o 
publicație adecvată și comunică Comisiei 
criteriile pe care autoritățile competente 
trebuie să le ia în considerare atunci când 
decid dacă să includă sau nu medicamente 
în sfera de cuprindere a sistemului public 
de asigurări de sănătate. Aceste criterii 
includ evaluarea necesităților medicale 
nesatisfăcute, evaluarea beneficiilor 
clinice, beneficiile sociale, inovarea și 
protecția celor mai vulnerabile grupuri 
ale populației.

Or. es

Amendamentul 218
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
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Proceduri de recurgere la căi de atac în 
cazul în care nu se respectă termenele 
referitoare la includerea medicamentelor 
în sistemele de asigurări de sănătate

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.
(2) În sensul procedurii de recurgere la 
căile de atac, statele membre desemnează 
un organism și îi încredințează 
următoarele competențe: 

   (a) adoptarea, în cel mai scurt timp și 
prin intermediul unor proceduri 
provizorii, a unor măsuri provizorii care 
au drept scop corectarea presupusei 
încălcări sau prevenirea lezării în 
continuare a intereselor în cauză;
   (b) acordarea de daune solicitantului 
în caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
   (c) impunerea unei plăți de 
penalizare, calculată pe zi de întârziere. 
Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări. 

Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile. 
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(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
asemenea măsuri. 
(4) Statele membre se asigură că deciziile 
adoptate de organismele responsabile cu 
procedurile de recurgere la căile de atac 
pot fi aplicate efectiv. 
(5) Organismul menționat la alineatul (2) 
este independent de autoritățile 
competente responsabile de stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman 
sau de stabilirea gamei de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, în cazul în 
care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul 2. 
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
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membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. cs

Amendamentul 219
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Proceduri de recurgere la căi de atac în 
cazul în care nu se respectă termenele 
referitoare la includerea medicamentelor 
în sistemele de asigurări de sănătate
(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.
(2) În sensul procedurii de recurgere la 
căile de atac, statele membre desemnează 
un organism și îi încredințează 
următoarele competențe:
(a) adoptarea, în cel mai scurt timp și 
prin intermediul unor proceduri 
provizorii, a unor măsuri provizorii care 
au drept scop corectarea presupusei 
încălcări sau prevenirea lezării în 
continuare a intereselor în cauză;
(b) acordarea de daune solicitantului 
în caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
(c) impunerea unei plăți de 
penalizare, calculată pe zi de întârziere.

Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări.
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Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile.
(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
asemenea măsuri.
(4) Statele membre se asigură că deciziile 
adoptate de organismele responsabile cu 
procedurile de recurgere la căile de atac 
pot fi aplicate efectiv.
(5) Organismul menționat la alineatul (2) 
este independent de autoritățile 
competente responsabile de stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman 
sau de stabilirea gamei de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, în cazul în 
care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul 2.
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
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corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Proceduri de recurgere la căi de atac în 
cazul în care nu se respectă termenele 
referitoare la includerea medicamentelor 
în sistemele de asigurări de sănătate
(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.
(2) În sensul procedurii de recurgere 
la căile de atac, statele membre 
desemnează un organism și îi 
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încredințează următoarele competențe:
(a) adoptarea, în cel mai scurt timp și 
prin intermediul unor proceduri 
provizorii, a unor măsuri provizorii care 
au drept scop corectarea presupusei 
încălcări sau prevenirea lezării în 
continuare a intereselor în cauză;
(b) acordarea de daune solicitantului 
în caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
(c) impunerea unei plăți de 
penalizare, calculată pe zi de întârziere.
Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări.
Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile.
(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
asemenea măsuri.
(4) Statele membre se asigură că 
deciziile adoptate de organismele 
responsabile cu procedurile de recurgere 
la căile de atac pot fi aplicate efectiv.
(5) Organismul menționat la 
alineatul (2) este independent de 
autoritățile competente responsabile de 
stabilirea prețurilor medicamentelor de uz 
uman sau de stabilirea gamei de 
medicamente compensate în cadrul 
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sistemelor de asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul 
(2) își justifică deciziile. În plus, în cazul 
în care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul (2).
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 221
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
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Proceduri de recurgere la căi de atac în 
cazul în care nu se respectă termenele 
referitoare la includerea medicamentelor 
în sistemele de asigurări de sănătate
(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.
(2) În sensul procedurii de recurgere la 
căile de atac, statele membre desemnează 
un organism și îi încredințează 
următoarele competențe:
(a) adoptarea, în cel mai scurt timp și prin 
intermediul unor proceduri provizorii, 
unor măsuri provizorii care au drept scop 
corectarea presupusei încălcări sau 
prevenirea lezării în continuare a 
intereselor în cauză;
(b) acordarea de daune solicitantului în 
caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
(c) impunerea unei plăți de penalizare, 
calculată pe zi de întârziere.
Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări.
Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile.
(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
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asemenea măsuri.
(4) Statele membre se asigură că deciziile 
adoptate de organismele responsabile cu 
procedurile de recurgere la căile de atac 
pot fi aplicate efectiv.
(5) Organismul menționat la alineatul (2) 
este independent de autoritățile 
competente responsabile de stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman 
sau de stabilirea gamei de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, în cazul în 
care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul 2.
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. sl
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Amendamentul 222
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.

Statele membre se asigură că solicitantul 
are la dispoziție căi de atac eficiente și 
rapide în caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7.

(2) În sensul procedurii de recurgere la 
căile de atac, statele membre desemnează 
un organism și îi încredințează 
următoarele competențe:

eliminat

(a) adoptarea, în cel mai scurt timp și prin 
intermediul unor proceduri provizorii, a
unor măsuri provizorii care au drept scop 
corectarea presupusei încălcări sau 
prevenirea lezării în continuare a 
intereselor în cauză;
(b) acordarea de daune solicitantului în 
caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
(c) impunerea unei plăți de penalizare, 
calculată pe zi de întârziere.
Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări.
Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
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consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile.
(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
asemenea măsuri.
(4) Statele membre se asigură că deciziile 
adoptate de organismele responsabile cu 
procedurile de recurgere la căile de atac 
pot fi aplicate efectiv.
(5) Organismul menționat la alineatul (2) 
este independent de autoritățile 
competente responsabile de stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman 
sau de stabilirea gamei de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, în cazul în 
care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul (2). 
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
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audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 223
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.

(2) În sensul procedurii de recurgere la 
căile de atac, statele membre desemnează 
un organism și îi încredințează 
următoarele competențe:
(a) adoptarea, în cel mai scurt timp și prin 
intermediul unor proceduri provizorii, a 
unor măsuri provizorii care au drept scop 
corectarea presupusei încălcări sau 
prevenirea lezării în continuare a 
intereselor în cauză;
(b) acordarea de daune solicitantului în 
caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
(c) impunerea unei plăți de penalizare, 
calculată pe zi de întârziere.
Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări.
Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
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cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile.
(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
asemenea măsuri.
(4) Statele membre se asigură că deciziile 
adoptate de organismele responsabile cu 
procedurile de recurgere la căile de atac 
pot fi aplicate efectiv.
(5) Organismul menționat la alineatul (2) 
este independent de autoritățile 
competente responsabile de stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman 
sau de stabilirea gamei de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, în cazul în 
care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul 2.
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
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durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. fr

Justificare

În timp ce este necesar ca statele membre să prevadă căi de atac, Comisia este mult prea 
prescriptivă cu privire la metodele de punere în aplicare și depășește competențele conferite. 
Este din ce în ce mai dificil de acceptat că o autoritate este nevoită să plătească daune și 
interese pentru întârziere unei companii farmaceutice.

Amendamentul 224
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul are la dispoziție căi de atac 
eficiente și rapide în caz de nerespectare a 
termenelor menționate la articolul 7.

Statele membre se asigură că solicitantul 
are la dispoziție căi de atac eficiente și 
rapide în caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7.

(2) În sensul procedurii de recurgere la 
căile de atac, statele membre desemnează 
un organism și îi încredințează 
următoarele competențe:

eliminat

(a) adoptarea, în cel mai scurt timp și prin 
intermediul unor proceduri provizorii, a
unor măsuri provizorii care au drept scop 
corectarea presupusei încălcări sau 
prevenirea lezării în continuare a 
intereselor în cauză;
(b) acordarea de daune solicitantului în 
caz de nerespectare a termenelor 
menționate la articolul 7 în cazul în care 
se solicită daune, cu excepția cazului în 
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care autoritatea competentă poate dovedi 
că întârzierea nu îi este imputabilă;
(c) impunerea unei plăți de penalizare, 
calculată pe zi de întârziere.
Referitor la dispoziția de la litera (c), plata 
de penalizare se calculează în funcție de 
gravitatea încălcării, de durata sa și de 
necesitatea ca penalizarea însăși să 
descurajeze alte încălcări.
Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 
măsurilor potențiale luate în temeiul 
prezentului alineat pentru toate interesele 
pasibile de a fi prejudiciate, precum și de 
interesul public, și poate decide să nu ia 
astfel de măsuri, în cazul în care 
consecințele lor negative sunt mai mari 
decât beneficiile.
(3) O decizie de a nu adopta măsuri 
provizorii nu aduce atingere niciunei alte 
cereri a solicitantului care solicită 
asemenea măsuri.
(4) Statele membre se asigură că deciziile 
adoptate de organismele responsabile cu 
procedurile de recurgere la căile de atac 
pot fi aplicate efectiv.
(5) Organismul menționat la alineatul (2) 
este independent de autoritățile 
competente responsabile de stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman 
sau de stabilirea gamei de medicamente 
compensate în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.
(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, în cazul în 
care organismul respectiv nu este de 
natură judiciară, trebuie să existe 
dispoziții pentru a garanta proceduri prin 
care orice măsuri despre care se 
presupune că au fost ilegal adoptate de 
organismul independent sau orice 
presupusă deficiență în exercitarea 
competențelor care îi sunt conferite pot fi 
supuse controlului jurisdicțional sau 
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revizuirii de către un alt organism care 
este o autoritate judiciară sau un tribunal 
în sensul articolul 267 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
care este independent atât în raport cu 
autoritatea competentă, cât și cu 
organismul menționat la alineatul (2).
Membrii organismului menționat la 
alineatul (2) sunt numiți și eliberați din 
funcție în aceleași condiții ca și membrii 
corpului judiciar în ceea ce privește 
autoritatea care răspunde de numirea lor, 
durata mandatului lor și revocarea lor. 
Cel puțin președintele respectivului 
organism are aceleași calificări juridice și 
profesionale ca și membrii corpului 
judiciar. Respectivul organism ia decizii 
în cadrul unei proceduri în care sunt 
audiate ambele părți, iar aceste decizii, 
prin mijloacele stabilite de fiecare stat 
membru, au caracter juridic obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 225
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice decizie de a exclude un 
medicament din sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a medicamentului respectiv 
conține o expunere de motive, bazată pe 
criterii obiective și verificabile. Astfel de 
decizii includ orice evaluare, opinie sau 
recomandare ale unor experți pe care ele 
sunt bazate. Solicitantul este informat 
despre toate căile de atac disponibile, 
incluzând cele de natură judiciară, precum 
și despre termenele de recurgere la acestea.

(1) Orice decizie de a exclude un 
medicament din sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a medicamentului respectiv 
conține o expunere de motive, bazată pe 
criterii obiective și verificabile. Solicitantul 
este informat despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.
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Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 226
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice decizie de a exclude un 
medicament din sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a medicamentului respectiv 
conține o expunere de motive, bazată pe 
criterii obiective și verificabile. Astfel de 
decizii includ orice evaluare, opinie sau 
recomandare ale unor experți pe care ele 
sunt bazate. Solicitantul este informat 
despre toate căile de atac disponibile, 
incluzând cele de natură judiciară, precum 
și despre termenele de recurgere la acestea.

(1) Orice decizie de a exclude un 
medicament din sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a medicamentului respectiv 
conține o expunere de motive, bazată pe 
criterii obiective și verificabile. Astfel de 
decizii includ evaluarea necesităților 
medicale nesatisfăcute, incidența clinică, 
costurile sociale și protecția grupurilor 
celor mai vulnerabile ale populației, 
precum și orice evaluare, opinie sau 
recomandare a unor experți pe care ele sunt 
bazate. Solicitantul este informat despre 
toate căile de atac disponibile, inclusiv cele 
de natură judiciară, precum și despre 
termenele de recurgere la acestea.

Or. es

Amendamentul 227
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie de a exclude o categorie 
de medicamente din sfera de cuprindere a 

(2) Orice decizie de a exclude un 
medicament din sfera de cuprindere a 
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sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a categoriei respective conține 
o expunere de motive, bazată pe criterii 
obiective și verificabile, care este 
publicată într-o publicație adecvată.

sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a medicamentului respectiv 
conține o expunere de motive, bazată pe 
criterii obiective și verificabile.

Or. fr

Justificare

Este disproporționată cerința privind o justificare detaliată în sprijinul oricărei decizii a 
autorităților în materie de excludere a unui medicament din sfera de cuprindere a sistemului 
public de asigurări de sănătate și care se opune intereselor comerciale ale producătorilor.

Amendamentul 228
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie de a exclude o categorie 
de medicamente din sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a categoriei respective conține 
o expunere de motive, bazată pe criterii 
obiective și verificabile, care este publicată 
într-o publicație adecvată.

(2) Orice decizie de a exclude o categorie 
de medicamente din sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate 
sau de a modifica gradul sau condițiile de 
compensare a categoriei respective conține 
o expunere de motive, bazată pe criterii 
obiective și verificabile, care este publicată 
într-o publicație adecvată. Aceste criterii 
includ evaluarea necesităților medicale 
nesatisfăcute, incidența clinică, costurile 
sociale și protecția grupurilor celor mai 
vulnerabile ale populației.

Or. es

Amendamentul 229
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat

Clasificarea medicamentelor în vederea 
includerii acestora în sistemele de 
asigurări de sănătate
(1) Alineatele (2), (3) și (4) se aplică în 
cazul în care medicamentele sunt grupate 
sau clasificate în funcție de criterii 
terapeutice sau de alt tip în vederea 
includerii lor în sfera de cuprindere a 
sistemului public de asigurări de sănătate.
(2) Statele membre publică într-o 
publicație adecvată și comunică Comisiei 
criteriile obiective și verificabile în 
conformitate cu care medicamentele sunt 
clasificate în vederea includerii lor în 
sistemul public de asigurări de sănătate.
(3) În ceea ce privește medicamentele care 
fac obiectul grupării sau al clasificării, 
statele membre publică într-o publicație 
adecvată și comunică Comisiei 
metodologiile folosite pentru a stabili 
gradul sau condițiile de includere a lor în 
sistemul public de asigurări de sănătate.
(4) La cererea titularului unei autorizații 
de introducere pe piață, autoritățile 
competente specifică datele obiective pe 
baza cărora au stabilit regimurile de 
compensare a medicamentelor, prin 
aplicarea criteriilor și a metodologiilor 
menționate la alineatele (2) și (3). Într-un 
astfel de caz, autoritățile competente 
informează, de asemenea, titularul 
autorizației de introducere pe piață despre 
toate căile de atac disponibile, incluzând 
cele de natură judiciară, precum și despre 
termenele de recurgere la acestea.

Or. cs
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Amendamentul 230
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Măsuri de limitare sau de promovare a 
prescrierii unor medicamente specifice
(1) Alineatele (2), (3) și (4) se aplică în 
cazul în care un stat membru adoptă 
măsuri menite să limiteze sau să 
promoveze prescrierea unor anumite 
medicamente.
(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
sunt bazate pe criterii obiective și 
verificabile.
(3) Măsurile menționate la alineatul (1), 
inclusiv orice evaluare, opinie sau 
recomandare ale unor experți pe care 
sunt bazate sunt publicate într-o 
publicație adecvată.
(4) La solicitarea titularului unei 
autorizații de introducere pe piață ale 
cărui interese sau a cărui poziție juridică 
sunt afectate măsurile menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente 
specifică datele și criteriile obiective pe
baza cărora au fost adoptate măsurile 
respective cu privire la medicamentul său. 
Într-un astfel de caz, autoritățile 
competente informează, de asemenea, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

Or. cs

Amendamentul 231
Michèle Rivasi
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alineatele (2), (3) și (4) se aplică în 
cazul în care un stat membru adoptă măsuri 
menite să limiteze sau să promoveze 
prescrierea unor anumite medicamente.

(1) Alineatele (2) și (3) se aplică în cazul în 
care un stat membru adoptă măsuri menite 
să limiteze sau să promoveze prescrierea 
unor anumite medicamente.

Or. fr

Amendamentul 232
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile menționate la alineatul (1), 
inclusiv orice evaluare, opinie sau 
recomandare ale unor experți pe care 
sunt bazate sunt publicate într-o 
publicație adecvată.

eliminat

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 233
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile menționate la alineatul (1), 
inclusiv orice evaluare, opinie sau 

(3) Măsurile menționate la alineatul (1), 
inclusiv orice evaluare, opinie sau 
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recomandare ale unor experți pe care sunt 
bazate sunt publicate într-o publicație 
adecvată.

recomandare ale unor experți pe care sunt 
bazate sunt publicate într-o publicație 
adecvată și puse la dispoziția publicului.

Or. sl

Amendamentul 234
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La solicitarea titularului unei 
autorizații de introducere pe piață ale 
cărui interese sau a cărui poziție juridică 
sunt afectate de măsurile menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente 
specifică datele și criteriile obiective pe 
baza cărora au fost adoptate măsurile 
respective cu privire la medicamentul său. 
Într-un astfel de caz, autoritățile 
competente informează, de asemenea, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață despre toate căile de atac 
disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

eliminat

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 235
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La solicitarea titularului unei autorizații 
de introducere pe piață ale cărui interese 
sau a cărui poziție juridică sunt afectate de
măsurile menționate la alineatul (1), 
autoritățile competente specifică datele și 
criteriile obiective pe baza cărora au fost 
adoptate măsurile respective cu privire la 
medicamentul său. Într-un astfel de caz, 
autoritățile competente informează, de 
asemenea, titularul autorizației de 
introducere pe piață despre toate căile de 
atac disponibile, incluzând cele de natură 
judiciară, precum și despre termenele de 
recurgere la acestea.

(4) La solicitarea titularului unei autorizații 
de introducere pe piață ale cărui interese 
sau a cărui poziție juridică sunt afectate de
măsurile menționate la alineatul (1), 
autoritățile competente specifică datele și 
criteriile obiective pe baza cărora au fost 
adoptate măsurile respective cu privire la 
medicamentul său.

Or. fr

Justificare

Deși este normal ca titularii unei autorizații de introducere pe piață să fie informați cu 
privire la motivele introducerii unor măsuri care urmăresc controlarea sau încurajarea 
prescrierii anumitor medicamente, aceste măsuri sunt rezultatul unor decizii adoptate la nivel 
național, având în general ca obiectiv limitarea cheltuielilor de sănătate și este paradoxal să 
se prevadă compensări financiare pentru astfel de măsuri.

Amendamentul 236
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenele prevăzute la articolele 3, 4, 5 și 
7 se interpretează ca reprezentând perioada 
cuprinsă între momentul primirii cererii sau 
a informațiilor suplimentare, după caz, și 
momentul intrării efective în vigoare a 
deciziei corespunzătoare. Toate evaluările 
experților și etapele administrative 
necesare pentru luarea deciziei și aplicarea 

Termenele prevăzute la articolele 3, 4, 5 și 
7 se interpretează ca reprezentând perioada 
cuprinsă între momentul primirii cererii sau 
a informațiilor suplimentare, după caz, și 
momentul emiterii deciziei. Toate 
evaluările experților și etapele 
administrative necesare pentru luarea 
deciziei și aplicarea ei în practică sunt 
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ei în practică sunt efectuate în termenele 
prevăzute.

efectuate în termenele prevăzute.

Or. cs

Amendamentul 237
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul medicamentelor generice, 
nu sunt totuși incluse în respectivul 
termen o anumită perioadă pentru 
depunerea cererii și o anumită perioadă 
pentru intrarea în vigoare, cu condiția ca 
niciuna dintre aceste perioade să nu 
depășească fiecare în parte o lună 
calendaristică și ca respectivele perioade 
să fie reglementate în mod explicit de 
legislația națională sau de ghidurile 
administrative.

Or. en

Amendamentul 238
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul procesului decizional care 
prevede o negociere între laboratorul 
solicitant și autoritatea competentă, 
termenele stabilite la articolele 3, 4, 5 și 7 
sunt suspendate până la primirea de către 
autoritatea competentă a răspunsului din 
partea laboratorului solicitant cu privire 
la propunerile sale.
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Or. fr

Amendamentul 239
Alda Sousa

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Dovezi suplimentare privind calitatea, 
siguranța, eficacitatea sau bioechivalența
În cadrul deciziilor de stabilire a 
prețurilor și de rambursare, statele 
membre nu realizează o reevaluare a 
elementelor pe care este bazată autorizația 
de introducere pe piață, incluzând 
calitatea, siguranța, eficacitatea sau 
bioechivalența medicamentului.

Or. en

Amendamentul 240
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dovezi suplimentare privind calitatea, 
siguranța, eficacitatea sau bioechivalența

Dovezi suplimentare privind calitatea, 
siguranța, eficacitatea, bioechivalența sau 
biosimilaritatea

Or. fr

Justificare

Introducerea unor dispoziții specifice pentru medicamentele generice constituie principala 
plusvaloare a acestei reformări. Totuși, cu scopul de a acoperi toate medicamentele generice, 
inclusiv medicamentele pentru bioterapie, trebuie introdusă, pe lângă bioechivalență, 
noțiunea de biosimilaritate.
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Amendamentul 241
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dovezi suplimentare privind calitatea, 
siguranța, eficacitatea sau bioechivalența

Dovezi privind calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența

Or. fr

Amendamentul 242
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 
pe piață, incluzând calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului.

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 
pe piață (calitatea, siguranța, eficacitatea 
sau bioechivalența medicamentului).
Statelor membre li se garantează accesul 
deplin la datele utilizate de autoritatea de 
autorizare a introducerii pe piață pentru 
evaluarea respectivelor elemente, în 
vederea evaluării siguranței, eficienței și 
eficacității relative ale medicamentului în 
cadrul sistemului de asigurări de 
sănătate. Autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a 
solicita date suplimentare în vederea 
evaluării lor.

Or. en
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Amendamentul 243
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 
pe piață, incluzând calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului.

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor 
esențiale (calitatea, siguranța, 
eficacitatea, bioechivalența sau 
biosimilaritatea) pe care este bazată 
autorizația de introducere pe piață. Totuși, 
statele membre beneficiază de un acces 
complet la datele utilizate de autoritatea 
responsabilă cu autorizarea pentru 
introducerea pe piață, în vederea evaluării 
siguranței și eficacității privind un 
medicament în contextul sistemului de 
asigurări de sănătate.

Or. fr

Justificare

Este necesar ca autoritățile să poată efectua reevaluările valorii terapeutice corespunzătoare. 
Într-adevăr, valoarea corespunzătoare a unui medicament poate varia semnificativ în funcție 
de introducerea pe piață a noilor produse concurente sau de descoperirea unei noi 
proprietăți terapeutice. În plus, aceste evaluări comparative nu sunt acoperite de agențiile 
care eliberează autorizațiile de introducere pe piață. În sfârșit, nu este necesar să se 
procedeze la reevaluarea bioechivalenței.

Amendamentul 244
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 
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pe piață, incluzând calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului.

pe piață, incluzând calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului. Cu toate acestea, statele 
membre au acces deplin la datele utilizate 
de autoritatea de autorizare a introducerii 
pe piață pentru evaluarea respectivelor 
elemente, în vederea evaluării. 
Autoritățile competente ar trebui, de 
asemenea, să aibă dreptul de a solicita 
date suplimentare în vederea evaluării.

Or. en

Amendamentul 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 
pe piață, incluzând calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului.

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a autorizației de 
introducere pe piață, incluzând calitatea, 
siguranța, eficacitatea, bioechivalența 
medicamentului, precum și criteriile 
pentru desemnarea medicamentelor 
orfane.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 246
Michèle Rivasi
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Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu 
realizează o reevaluare a elementelor pe 
care este bazată autorizația de introducere 
pe piață, incluzând calitatea, siguranța, 
eficacitatea sau bioechivalența 
medicamentului.

În cadrul deciziilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre nu ar 
trebui să aibă drept scop reevaluarea 
elementelor absolute (calitatea, siguranța, 
eficacitate sau bioechivalența) pe care este 
bazată autorizația de introducere pe piață. 

Totuși, statelor membre le trebuie 
garantat un acces complet la datele 
utilizate de autoritățile responsabile cu 
autorizarea pentru introducerea pe piață 
în vederea evaluării siguranței, a 
eficacității și a eficienței privind un 
medicament în contextul includerii sale în 
sistemul obligatoriu de asigurări de 
sănătate. Autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să fie în măsură să ă 
includă sau să genereze informații 
suplimentare relevante în scopul evaluării 
medicamentelor.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile, procedurile de luare a 
deciziilor și deciziile de reglementare a 
prețurilor medicamentelor în conformitate 

(1) Procedurile de luare a deciziilor și 
deciziile de reglementare a prețurilor 
medicamentelor în conformitate cu



PE498.042v02-00 84/104 AM\917073RO.doc

RO

cu articolul 3 sau de includere a acestora 
în sfera de cuprindere a sistemelor publice 
de asigurări de sănătate în conformitate cu 
articolele 7 și 9 sunt considerate de statele 
membre ca fiind proceduri administrative 
care, în sine, sunt independente de 
aplicarea măsurilor de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală.

articolul 3 sau care determină includerea
acestora în sfera de cuprindere a sistemelor 
publice de asigurări de sănătate în 
conformitate cu articolele 7 și 9 sunt 
considerate de statele membre ca fiind 
proceduri administrative care, în sine, sunt 
independente de aplicarea măsurilor de 
asigurare a respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Or. it

Amendamentul 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile, procedurile de luare a 
deciziilor și deciziile de reglementare a 
prețurilor medicamentelor în conformitate 
cu articolul 3 sau de includere a acestora 
în sfera de cuprindere a sistemelor publice 
de asigurări de sănătate în conformitate cu 
articolele 7 și 9 sunt considerate de statele 
membre ca fiind proceduri administrative 
care, în sine, sunt independente de 
aplicarea măsurilor de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală.

(1) Procedurile de luare a deciziilor și 
deciziile de reglementare a prețurilor 
medicamentelor în conformitate cu 
articolul 3 sau care determină includerea
acestora în sfera de cuprindere a sistemelor 
publice de asigurări de sănătate în 
conformitate cu articolele 7 și 9 sunt 
considerate de statele membre ca fiind 
proceduri administrative care, în sine, sunt 
independente de aplicarea măsurilor de 
asigurare a respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Or. it

Amendamentul 249
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția drepturilor de proprietate (2) Protecția drepturilor de proprietate 
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intelectuală nu este un motiv întemeiat 
pentru a refuza, suspenda sau revoca 
deciziile privind prețul unui medicament 
sau includerea acestuia în sistemul public 
de asigurări de sănătate.

intelectuală nu este un motiv întemeiat 
pentru a refuza, suspenda sau revoca 
deciziile privind prețul unui medicament 
sau includerea acestuia în sistemul public 
de asigurări de sănătate. Cu toate acestea, 
statele membre nu pot, sub nicio formă, să 
fie private de competența de a verifica 
proprietatea intelectuală.

Or. sl

Amendamentul 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică fără a 
aduce atingere legislației naționale și a 
Uniunii referitoare la protejarea proprietății 
intelectuale.

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică fără a 
aduce atingere legislației naționale și a 
Uniunii referitoare la protejarea proprietății 
intelectuale. În vederea unei aplicări 
corecte a dispozițiilor menționate la 
prezentul articol, dispozițiile în cauză nu 
trebuie să împiedice ca o cerere 
prezentată autorității sau o decizie 
adoptată de autoritate în vederea stabilirii 
prețului unui produs sau a includerii 
acestuia în sistemele publice de asigurări 
de sănătate să poată fi considerată drept 
un element obiectiv și rațional care poate 
fi luat în considerare de instanța 
competentă, cu scopul de a stabili dacă un 
drept de proprietate intelectuală a fost sau 
urmează să fie încălcat. 

Or. it

Amendamentul 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea unei aplicări corecte a 
dispozițiilor menționate la prezentul 
articol, dispozițiile în cauză nu trebuie să 
împiedice ca o cerere prezentată 
autorității sau o decizie adoptată de 
autoritate în vederea stabilirii prețului 
unui produs sau a includerii acestuia în 
sistemele publice de asigurări de sănătate 
să poată fi considerată drept un element 
obiectiv și rațional care poate fi luat în
considerare de instanța competentă, cu 
scopul de a stabili dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost sau 
urmează să fie încălcat.

Or. it

Amendamentul 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este posibil ca alineatele (1) și (2) să 
nu se aplice în țările în care eliberarea 
unei autorizații de introducere pe piață 
sau admiterea la rambursare a unui 
produs generic determină o modificare a 
prețului și/sau a condițiilor de rambursare 
a medicamentului corespunzător de 
referință.

Or. it

Amendamentul 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este posibil ca alineatele (1) și (2) să 
nu se aplice în țările în care eliberarea 
unei autorizații de introducere pe piață 
sau admiterea la rambursare a unui 
produs generic determină o modificare a 
prețului și/sau a condițiilor de rambursare 
a medicamentului corespunzător de 
referință. 

Or. it

Amendamentul 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre pot adopta măsuri 
specifice și proceduri legal care urmăresc 
protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, în cazul în care eliberarea 
unei autorizații de introducere pe piață 
sau admiterea la rambursare a unui 
produs generic determină o modificare a 
prețului și/sau a condițiilor de rambursare 
a medicamentului corespunzător de 
referință.

Or. it

Amendamentul 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre pot adopta măsuri 
specifice și proceduri legale care 
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urmăresc protejarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, în cazul în care 
eliberarea unei autorizații de introducere 
pe piață sau admiterea la rambursare a 
unui produs generic determină o 
modificare a prețului și/sau a condițiilor 
de rambursare a medicamentului 
corespunzător de referință.

Or. it

Amendamentul 256
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Consultarea cu părțile interesate

În cazul în care un stat membru 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, el oferă părților 
interesate posibilitatea să formuleze 
observații cu privire la proiectul de 
măsură într-un termen rezonabil. 
Autoritățile competente publică normele 
aplicabile consultărilor. Rezultatele 
consultărilor sunt puse la dispoziția 
publicului, cu excepția informațiilor 
confidențiale, în conformitate cu legislația 
națională și a Uniunii privind 
confidențialitatea activităților comerciale.

Or. cs

Amendamentul 257
Alda Sousa

Propunere de directivă
Articolul 15 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, el oferă părților 
interesate posibilitatea să formuleze 
observații cu privire la proiectul de măsură 
într-un termen rezonabil. Autoritățile 
competente publică normele aplicabile 
consultărilor. Rezultatele consultărilor sunt 
puse la dispoziția publicului, cu excepția 
informațiilor confidențiale, în conformitate 
cu legislația națională și a Uniunii privind 
confidențialitatea activităților comerciale.

În cazul în care un stat membru 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, el oferă părților 
interesate, inclusiv organizațiilor de 
pacienți și consumatori, posibilitatea să 
formuleze observații cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil. 
Autoritățile competente publică normele 
aplicabile consultărilor. Rezultatele 
consultărilor sunt puse la dispoziția 
publicului, cu excepția informațiilor 
confidențiale, în conformitate cu legislația 
națională și a Uniunii privind 
confidențialitatea activităților comerciale.

Or. en

Amendamentul 258
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru 
intenționează să adopte sau să modifice
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, el oferă părților 
interesate posibilitatea să formuleze 
observații cu privire la proiectul de măsură 
într-un termen rezonabil. Autoritățile 
competente publică normele aplicabile 
consultărilor. Rezultatele consultărilor sunt 
puse la dispoziția publicului, cu excepția 
informațiilor confidențiale, în conformitate 
cu legislația națională și a Uniunii privind 
confidențialitatea activităților comerciale.

În cazul în care un stat membru 
intenționează să reformeze substanțial
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, el oferă părților 
interesate posibilitatea să formuleze 
observații cu privire la proiectul de măsură 
într-un termen rezonabil. Autoritățile 
competente publică normele aplicabile 
consultărilor. Rezultatele consultărilor sunt 
puse la dispoziția publicului, cu excepția 
informațiilor confidențiale, în conformitate 
cu legislația națională și a Uniunii privind 
confidențialitatea activităților comerciale.

Or. fr
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Amendamentul 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Transparența prețurilor

(1) Cel puțin o dată pe an, autoritățile 
competente publică într-o publicație 
adecvată și comunică Comisiei o listă 
completă a medicamentelor compensate 
în cadrul sistemelor lor de asigurări de 
sănătate, ale căror prețuri au fost stabilite 
în perioada de referință, împreună cu 
prețurile care pot fi percepute pentru 
aceste produse.
(2) Comisia și statele membre examinează 
modul prin care să continue cooperarea 
în ceea ce privește funcționarea bazei de 
date cu informații privind prețurile
EURIPID, care asigură valoare adăugată 
la nivelul întregii UE în ceea ce privește 
transparența prețurilor.

Or. en

Amendamentul 260
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Notificarea proiectelor de măsuri 
naționale
(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat 
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Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.
(2) Dacă este cazul, statele membre 
comunică simultan textele dispozițiilor de 
bază ale legislației sau ale normelor care 
sunt vizate în principal și în mod direct, în 
cazul în care cunoașterea acestor texte 
este necesară pentru evaluarea 
implicațiilor măsurii propuse.
(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
aplicare.
(4) Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.
Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.
(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
Comisiei.

Or. cs

Amendamentul 261
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Notificarea proiectelor de măsuri 
naționale
(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat 
Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.
(2) Dacă este cazul, statele membre 
comunică simultan textele dispozițiilor de 
bază ale legislației sau ale normelor care 
sunt vizate în principal și în mod direct, în 
cazul în care cunoașterea acestor texte 
este necesară pentru evaluarea 
implicațiilor măsurii propuse.
(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
aplicare.
(4) Comisia poate trimite observațiile sale
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.
Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.
(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
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Comisiei.

Or. hu

Justificare

Poate fi un motiv de preocupare faptul că propunerea prevede o cerință de notificare 
prealabilă urmată de o perioadă de așteptare de trei luni înainte de termenul pe care trebuie 
să îl respecte Comisia. Această prevedere ar împiedica statele membre să răspundă într-un 
mod flexibil la circumstanțele macroeconomice care justifică modificarea normelor privind 
subvențiile.

Amendamentul 262
Alda Sousa

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Notificarea proiectelor de măsuri 
naționale
(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat 
Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.
(2) Dacă este cazul, statele membre 
comunică simultan textele dispozițiilor de 
bază ale legislației sau ale normelor care 
sunt vizate în principal și în mod direct, în 
cazul în care cunoașterea acestor texte 
este necesară pentru evaluarea 
implicațiilor măsurii propuse.
(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
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aplicare.
(4) Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.
Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.
(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere. În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 263
Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Notificarea proiectelor de măsuri 
naționale
(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat 
Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.
(2) Dacă este cazul, statele membre 
comunică simultan textele dispozițiilor de 
bază ale legislației sau ale normelor care 
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sunt vizate în principal și în mod direct, în 
cazul în care cunoașterea acestor texte 
este necesară pentru evaluarea 
implicațiilor măsurii propuse.
(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
aplicare.
(4) Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.
Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.
(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere. În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 264
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Notificarea proiectelor de măsuri 
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naționale
(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat 
Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.
(2) Dacă este cazul, statele membre 
comunică simultan textele dispozițiilor de 
bază ale legislației sau ale normelor care 
sunt vizate în principal și în mod direct, în 
cazul în care cunoașterea acestor texte 
este necesară pentru evaluarea 
implicațiilor măsurii propuse.
(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
aplicare.
(4)Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.
Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.
(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere. În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
Comisiei.

Or. fr
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Justificare

Dispozițiile acestui articol se extind dincolo de ceea ce este necesar pentru a atinge scopul 
urmărit și încalcă principiul subsidiarității.

Amendamentul 265
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Notificarea proiectelor de măsuri 
naționale
(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice 
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat 
Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.
(2) Dacă este cazul, statele membre 
comunică simultan textele dispozițiilor de 
bază ale legislației sau ale normelor care 
sunt vizate în principal și în mod direct, în 
cazul în care cunoașterea acestor texte 
este necesară pentru evaluarea 
implicațiilor măsurii propuse.
(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
aplicare.
Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.
Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
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Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.
(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere. În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
Comisiei.

Or. fr

Justificare

Această procedură birocratică nu ar permite statelor membre să reacționeze rapid în fața 
unei noi situații care ar amenința sustenabilitatea sistemului lor de sănătate. În plus, această 
propunere interferează cu dreptul statelor membre de a-și organiza sistemul lor de sănătate 
și cu principiul subsidiarității.

Amendamentul 266
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care statele membre 
intenționează să adopte sau să modifice
orice măsură care intră sub incidența 
prezentei directive, ele comunică imediat
Comisiei proiectul de măsură preconizat, 
împreună cu raționamentul pe care se 
întemeiază măsura.

(1) În cazul în care statele membre adoptă 
sau modifică orice măsură care intră sub 
incidența prezentei directive, ele comunică 
textul final Comisiei, împreună cu 
raționamentul pe care se întemeiază măsura

Or. fr

Amendamentul 267
Michèle Rivasi
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre comunică din nou 
proiectul de măsură menționat la 
alineatul (1) în cazul în care îi aduc 
modificări care afectează în mod 
semnificativ sfera de cuprindere sau 
conținutul sau dacă scurtează termenul 
prevăzut inițial pentru punerea în 
aplicare.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 268
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat 
proiectul de măsură, în termen de trei 
luni.

eliminat

Statul membru în cauză ia în considerare, 
în măsura posibilului, observațiile 
Comisiei, în special dacă acestea indică 
faptul că proiectul de măsură ar putea fi 
incompatibil cu legislația Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 269
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1



PE498.042v02-00 100/104 AM\917073RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat proiectul 
de măsură, în termen de trei luni.

Comisia poate trimite observațiile sale 
statului membru care a comunicat proiectul 
de măsură, în termen de două luni.

Or. sl

Amendamentul 270
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care statul membru în 
cauză adoptă în mod definitiv proiectul de 
măsură, el comunică textul final Comisiei 
fără întârziere. În cazul în care Comisia a 
formulat observații în conformitate cu 
alineatul (4), comunicarea respectivă este 
însoțită de un raport privind acțiunile 
întreprinse ca răspuns la observațiile 
Comisiei.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 271
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 31 ianuarie a anului 
[…] [a se insera data – anul care urmează 
datei menționate la articolul 18 alineatul 
(1) primul paragraf], iar ulterior până la 
data de 31 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an, 
statele membre comunică Comisiei și 
publică într-o publicație adecvată un raport 

(1) Până la data de 31 ianuarie a anului 
[…] [a se insera data – anul care urmează 
datei menționate la articolul 18 alineatul 
(1) primul paragraf], iar ulterior până la 
data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele 
membre comunică Comisiei și publică într-
o publicație adecvată un raport detaliat în 
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detaliat în care se furnizează următoarele 
informații:

care se furnizează următoarele informații:

Or. cs

Amendamentul 272
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 31 ianuarie a anului 
[…] [a se insera data – anul care urmează 
datei menționate la articolul 18 alineatul 
(1) primul paragraf], iar ulterior până la 
data de 31 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an, 
statele membre comunică Comisiei și 
publică într-o publicație adecvată un raport 
detaliat în care se furnizează următoarele 
informații:

(1) Până la data de 31 ianuarie a anului 
[…] [a se insera data – anul care urmează 
datei menționate la articolul 18 alineatul 
(1) primul paragraf], iar ulterior până la 
data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele 
membre comunică Comisiei și publică într-
o publicație adecvată un raport detaliat în 
care se furnizează următoarele informații:

Or. fr

Amendamentul 273
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 31 ianuarie a anului 
[…] [a se insera data – anul care urmează 
datei menționate la articolul 18 alineatul 
(1) primul paragraf], iar ulterior până la 
data de 31 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an, 
statele membre comunică Comisiei și 
publică într-o publicație adecvată un raport 
detaliat în care se furnizează următoarele 
informații:

(1) Până la data de 31 ianuarie a anului 
[…] [a se insera data – anul care urmează 
datei menționate la articolul 18 alineatul 
(1) primul paragraf], iar ulterior până la 
data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele 
membre comunică Comisiei și publică într-
o publicație adecvată un raport detaliat în 
care se furnizează următoarele informații:

Or. fr
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Justificare

Aceste rapoarte ar trebui publicate anual pentru a evita o sarcină administrativă prea mare 
precum și, de asemenea, pentru a avea la bază o gamă mai largă de date care să permită o 
viziune mai globală.

Amendamentul 274
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia publică un raport semestrial 
privind informațiile transmise de statele 
membre în conformitate cu alineatul (1).

(2) Comisia publică un raport anual
privind informațiile transmise de statele 
membre în conformitate cu alineatul (1).

Or. cs

Amendamentul 275
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică cel târziu 
până la [ultima zi a celei de-a 
douăsprezecea luni de la publicarea 
prezentei directive în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene] actele cu putere de lege 
și actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică imediat Comisiei textele 
acestor dispoziții.

Statele membre adoptă și publică cel târziu 
până la [ultima zi a celei de-a douăzeci și 
patra luni de la publicarea prezentei 
directive în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene] actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică imediat Comisiei textele 
acestor dispoziții.

Or. cs

Amendamentul 276
Milan Cabrnoch
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Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Raportul privind punerea în aplicare a 
prezentei directive
(1) Statele membre transmit Comisiei un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive până la data de [a se 
insera data – maxim doi ani de la data 
menționată la articolul 18 alineatul (1) 
paragraful al doilea] și la fiecare trei ani 
după această dată.
(2) Până la data de [a se insera data –
maxim trei ani de la data menționată la 
articolul 18 alineatul (1) paragraful al 
doilea], Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
Raportul poate fi însoțit de propuneri 
legislative corespunzătoare.

Or. cs

Amendamentul 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de [a se insera data –
maxim trei ani de la data menționată la 
articolul 18 alineatul (1) paragraful al 
doilea], Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
Raportul poate fi însoțit de propuneri 
legislative corespunzătoare.

(2) Până la data de [a se insera data –
maximum trei ani de la data menționată la 
articolul 18 alineatul (1) paragraful al 
doilea], Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
Raportul poate fi însoțit, după caz, de 
propuneri legislative corespunzătoare de 
modificare a prezentei directive.

Or. it
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Amendamentul 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Monitorizarea și raportarea
(1) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
punerii în aplicare a prezentei directive.
(2) Comisia are la dispoziție suficiente 
resurse pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a directivei.

Or. en


