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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων 
συστημάτων ασφάλισης υγείας
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0084),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0056/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπέβαλαν, δυνάμει του πρωτοκόλλου αριθ. 
2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το 
Εθνικό Συμβούλιο της Αυστρίας και η Βουλή των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, 
στην οποία υποστηρίζουν ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
12ης Ιουλίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C ...
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις των 
διαφορών στην εσωτερική αγορά, τα 
εθνικά μέτρα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
διαδικαστικές απαιτήσεις που παρέχουν τη 
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξακριβώνουν ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
αποτελούν ποσοτικούς περιορισμούς των 
εισαγωγών ή των εξαγωγών ή μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος. Ωστόσο, οι εν 
λόγω απαιτήσεις δεν επηρεάζουν τις 
πολιτικές των κρατών μελών οι οποίες, για 
τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων, 
στηρίζονται κυρίως στον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Επίσης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές σχετικά 
με τον καθορισμό των τιμών και τον 
προσδιορισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, παρά μόνο στο 
βαθμό που είναι απαραίτητο για λόγους 
διαφάνειας κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας καθώς και για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

(6) Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις των 
διαφορών στην εσωτερική αγορά, τα 
εθνικά μέτρα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
διαδικαστικές απαιτήσεις που παρέχουν τη 
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξακριβώνουν ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
αποτελούν ποσοτικούς περιορισμούς των 
εισαγωγών ή των εξαγωγών ή μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος. Οι εν λόγω 
ελάχιστες διαδικαστικές απαιτήσεις θα 
πρέπει να διασφαλίζουν εξίσου ασφάλεια 
του δικαίου και διαφάνεια για τις 
αρμόδιες αρχές κατά την έγκριση 
αποφάσεων σχετικά με την τιμολόγηση 
και την κάλυψη των φαρμάκων από τα 
εθνικά συστήματα ασφάλισης υγείας, 
προάγοντας ταυτόχρονα την παραγωγή 
φαρμάκων, επιταχύνοντας τη διάθεση 
γενόσημων φαρμάκων στην αγορά και 
ενθαρρύνοντας την έρευνα και ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων. Ωστόσο, οι εν λόγω 
απαιτήσεις δεν επηρεάζουν τις πολιτικές 
των κρατών μελών οι οποίες, για τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων, 
στηρίζονται κυρίως στον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Επίσης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές σχετικά 
με τον καθορισμό των τιμών και τον 
προσδιορισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, παρά μόνο στο 
βαθμό που είναι απαραίτητο για λόγους 
διαφάνειας κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας καθώς και για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι αρμόδιες αρχές και οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας συνάπτουν ολοένα 
συχνότερα συμβατικές συμφωνίες 
προκειμένου να παρέχουν στους ασθενείς 
πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες με 
την κάλυψη του κόστους κάποιου 
φαρμάκου από τα δημόσια συστήματα 
ασφάλισης υγείας, ενώ 
παρακολουθούνται ταυτόχρονα 
προσυμφωνηθέντα στοιχεία και για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο, 
ειδικότερα, την αντιμετώπιση 
αβεβαιοτήτων αποδεικτικού χαρακτήρα 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 
ή/και τη σχετική αποτελεσματικότητα ή 
την ενδεδειγμένη χρήση ενός δεδομένου 
φαρμάκου. Η καθυστέρηση κατά τον 
καθορισμό των όρων και των 
προϋποθέσεων των ανωτέρω συμβατικών 
συμφωνιών συχνά υπερβαίνει τις 
προβλεπόμενες προθεσμίες και 
δικαιολογεί την εξαίρεση των εν λόγω 
συμφωνιών από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Οι συγκεκριμένες 
συμφωνίες θα πρέπει να περιορίζονται σε 
θεραπευτικούς τομείς στους οποίους η 
σύναψή τους αναμένεται να διευκολύνει 
αποτελεσματικά ή να καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα 
φάρμακα, να παραμένει εθελοντική και 
να μην θίγει το δικαίωμα του εκάστοτε 
κατόχου άδειας κυκλοφορίας να 
υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια ανεξάρτητα από 
την προέλευση των προϊόντων και θα 
πρέπει να προβλέπει επαρκή μέσα έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και μέσα 
δικαστικής προστασίας, για τις θιγόμενες 
επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται και στα εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

(9) Οποιοδήποτε μέτρο για τον καθορισμό, 
άμεσα ή έμμεσα, των τιμών των φαρμάκων 
καθώς και οποιοδήποτε μέτρο για τον 
προσδιορισμό της κάλυψής τους από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να βασίζεται σε διαφανή,
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια 
ανεξάρτητα από την προέλευση των 
προϊόντων και θα πρέπει να προβλέπει 
επαρκή μέσα έννομης προστασίας, μεταξύ 
άλλων και μέσα δικαστικής προστασίας, 
τηρουμένων των εθνικών διαδικασιών,
για τις θιγόμενες επιχειρήσεις. Οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται και στα εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό τον έλεγχο ή την 
προώθηση της συνταγογράφησης 
συγκεκριμένων φαρμάκων, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν επίσης την 
κάλυψη των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο 
της συνεργασίας για την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 
15 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης1 αποβλέπει στη 
βελτιστοποίηση και τον συντονισμό των 
μεθοδολογιών αξιολόγησης της 
τεχνολογίας υγείας που θα πρέπει τελικά 
να μειώσουν και τις καθυστερήσεις στις 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών των φαρμάκων για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της οικείας διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Η αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, πληροφορίες τόσο για τη 
σχετική αποτελεσματικότητα όσο και, 
όπου ισχύει, για τη βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 
των τεχνολογιών υγείας, λαμβάνοντας 
εξίσου υπόψη τα ευρύτερα οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη ή την οικονομική 
αποδοτικότητα των υπό αξιολόγηση 
φαρμάκων, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία από τις 
αρμόδιες αρχές. Η αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας είναι μια 
πολυεπιστημονική διαδικασία που 
συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τις 
ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
δεοντολογικές πτυχές που συνδέονται με 
τη χρήση της τεχνολογίας της υγείας με 
συστηματικό, διαφανή, αμερόληπτο και 
άρτιο τρόπο. Στόχος της είναι να ενισχύει 
τον καθορισμό ασφαλών και 
αποτελεσματικών πολιτικών στον τομέα 
της υγείας που θέτουν στο επίκεντρό τους 
τούς ασθενείς και επιδιώκουν την 
επίτευξη βέλτιστης τιμής.
______________
1 ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες για τις αποφάσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη 
διασφάλιση της ταχείας διευθέτησης των 
παραβάσεων μέσω διοικητικής 
διαμεσολάβησης πριν προσβληθούν 
δικαστικώς, καθώς και για τον έλεγχο και 
την επιβολή της συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες για τις αποφάσεις τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων και της 
ομοιότητας των βιο-ομοειδών προϊόντων
με το προϊόν αναφοράς, ελέγχονται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
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ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της 
βιοϊσοδυναμίας ή της βιο-ομοιότητας του 
φαρμάκου. Η άδεια κυκλοφορίας των 
ορφανών φαρμάκων βασίζεται επίσης 
στην αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων, 
μεταξύ των οποίων το σημαντικό όφελος 
του προϊόντος έναντι τυχόν υφιστάμενων 
εναλλακτικών επιλογών που είναι 
διαθέσιμες στην Ένωση, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000, τα οποία 
δεν θα πρέπει να επαναξιολογούνται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ωστόσο, η μη επαναξιολόγηση των 
στοιχείων στα οποία βασίζεται η άδεια 
κυκλοφορίας στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής 
δαπανών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
τις αρμόδιες αρχές να ζητούν δεδομένα 
που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας, να 
έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα 
χρησιμοποιούν για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης γενικότερα και της 
αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας 
ειδικότερα. Η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών που είναι 
επιφορτισμένες με τα καθήκοντα της 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και της 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών θα 
πρέπει να είναι δυνατή σε εθνικό επίπεδο, 
εφόσον προβλέπεται η εφαρμογή των 
αντίστοιχων διαδικασιών. Οι αρμόδιες
αρχές θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση 
να συμπεριλαμβάνουν ή να παράγουν 
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συμπληρωματικά συναφή στοιχεία για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης 
γενικότερα και της αξιολόγησης της 
τεχνολογίας υγείας ειδικότερα.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
αποτελούν βάσιμο λόγο για την άρνηση, 
αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 
κυκλοφορίας. Ομοίως, οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για τις αιτήσεις και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων ή για την κάλυψή τους ή μη 
από τα συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να αποτελούν διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες, ως τέτοιες, είναι 
ανεξάρτητες από την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τις εν λόγω διαδικασίες, κατά την εξέταση 
μιας αίτησης όσον αφορά ένα γενόσημο 
φάρμακο, δεν θα πρέπει να ζητούν 
στοιχεία που αφορούν το καθεστώς του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας του φαρμάκου 
αναφοράς ούτε θα πρέπει να εξετάζουν την 
εγκυρότητα μιας κατά τους ισχυρισμούς 
παράβασης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αν το γενόσημο φάρμακο έχει 
κατασκευαστεί ή έχει διατεθεί στην αγορά 
ύστερα από απόφασή τους. Επομένως, 
ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα 
πρέπει ούτε να εμπλέκονται ούτε να 
καθυστερούν τις διαδικασίες τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών στα κράτη μέλη.

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
αποτελούν βάσιμο λόγο για την άρνηση, 
αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 
κυκλοφορίας. Ομοίως, οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για τις αιτήσεις και οι 
αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
των φαρμάκων ή για την κάλυψή τους ή μη 
από τα συστήματα ασφάλισης υγείας θα 
πρέπει να αποτελούν διοικητικές 
διαδικασίες οι οποίες, ως τέτοιες, είναι 
ανεξάρτητες από την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 
εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τις εν λόγω διαδικασίες, κατά την εξέταση 
μιας αίτησης όσον αφορά ένα γενόσημο ή 
βιο-ομοειδές φάρμακο, δεν θα πρέπει να 
ζητούν στοιχεία που αφορούν το καθεστώς 
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του 
φαρμάκου αναφοράς ούτε θα πρέπει να 
εξετάζουν την εγκυρότητα μιας κατά τους 
ισχυρισμούς παράβασης των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας αν το γενόσημο ή 
βιο-ομοειδές φάρμακο έχει κατασκευαστεί 
ή έχει διατεθεί στην αγορά ύστερα από 
απόφασή τους. Επομένως, ζητήματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει 
ούτε να εμπλέκονται ούτε να καθυστερούν 
τις διαδικασίες τιμολόγησης και 
επιστροφής δαπανών στα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν για τη δημόσια διάθεση των 
σχετικών εγγράφων και πληροφοριακών 
στοιχείων, σύμφωνα με τις οικείες 
εθνικές πρακτικές, σε κατάλληλο έντυπο, 
το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο σε 
ηλεκτρονική ή επιγραμμική μορφή. 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η 
ανεξαρτησία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμόδιων 
εθνικών αρχών θα πρέπει να 
διασφαλίζεται με τη δημοσιοποίηση τόσο 
των ονομάτων των εμπειρογνωμόνων που 
συμμετέχουν στα αρμόδια όργανα για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών 
όσο και των δηλώσεων συμφερόντων 
τους. 

Or. en



PE491.292v01-00 14/36 PR\905310EL.doc

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη έχουν συχνά 
τροποποιήσει τα συστήματα ασφάλισης 
υγείας ή έχουν λάβει νέα μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί
ενημέρωσης με σκοπό, αφενός, να 
εξασφαλιστεί η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και, αφετέρου, να 
διευκολυνθεί ο προληπτικός διάλογος με 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας.

(16) Τα κράτη μέλη έχουν συχνά 
τροποποιήσει τα συστήματα ασφάλισης 
υγείας ή έχουν λάβει νέα μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστεί ένας μηχανισμός
ενημέρωσης με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε εθελοντικές συμβατικές συμφωνίες 
που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας ενός φαρμάκου και έχουν 
σκοπό να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παροχή του εν λόγω 
φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
συνθήκες·

α) σε συμβατικές συμφωνίες που 
συνάπτονται σε εθελοντική βάση μεταξύ 
των δημόσιων αρχών και ενός κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας και έχουν σκοπό, 
αφενός, να καλυφθεί το κόστος κάποιου 
φαρμάκου από το οικείο σύστημα 
ασφάλισης υγείας, ενώ 
παρακολουθούνται ταυτόχρονα 
προσυμφωνηθέντα στοιχεία μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα ή/και τη σχετική 
αποτελεσματικότητα ή την ενδεδειγμένη 
χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου, και, 
αφετέρου, να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική παροχή του εν λόγω 
φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
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συνθήκες και για συμπεφωνημένο χρονικό 
διάστημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζονται σε 
περιπτώσεις σύναψης συμβατικών συμφωνιών, στο πλαίσιο των οποίων οι αρμόδιες αρχές και 
οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να συμφωνήσουν επί του 
καθορισμού των κριτηρίων παρακολούθησης και αποτελέσματος, με απώτερο σκοπό να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παροχή του σχετικού φαρμάκου σε ασθενείς υπό ειδικές 
συνθήκες.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε μέτρα που αποσκοπούν 
στον προσδιορισμό των φαρμάκων που 
μπορούν να περιλαμβάνονται σε 
συμβατικές συμφωνίες ή διαδικασίες για 
δημόσιες συμβάσεις. 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε μέτρα που αποσκοπούν 
στον προσδιορισμό των φαρμάκων που 
μπορούν να περιλαμβάνονται σε 
συμβατικές συμφωνίες ή διαδικασίες για 
δημόσιες συμβάσεις. Δυνάμει του δικαίου 
της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών 
για το επιχειρηματικό απόρρητο, τα 
βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά 
με τα φάρμακα που περιλαμβάνονται σε 
συμβατικές συμφωνίες ή διαδικασίες για 
δημόσιες συμβάσεις, όπως η ονομασία 
του προϊόντος και το όνομα του κατόχου 
της άδειας κυκλοφορίας, 
δημοσιοποιούνται μετά τη σύναψη των εν 
λόγω συμφωνιών ή συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται ελάχιστες απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης για 
φάρμακα που καλύπτονται από δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας μέσω συγκεκριμένης 
συμβατικής συμφωνίας ή διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. 
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας»: 
αξιολόγηση της σχετικής 
αποτελεσματικότητας ή της 
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
χρησιμότητας του φαρμάκου σε σύγκριση 
με άλλες τεχνολογίες υγείας που 
χρησιμοποιούνται για την αγωγή της 
συγκεκριμένης πάθησης.

(5) «αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας»: 
αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τη σχετική 
αποτελεσματικότητα ή τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
χρησιμότητα του φαρμάκου σε σύγκριση 
με άλλες τεχνολογίες ή επεμβάσεις υγείας 
που χρησιμοποιούνται για την αγωγή της 
συγκεκριμένης πάθησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών μεθοδολογιών αξιολόγησης που εφαρμόζονται 
ενδεχομένως από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητος ένας κοινός 
ορισμός για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ασφάλεια του 
δικαίου και συνάφεια για τις αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
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η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 25 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα είναι απολύτως δικαιολογημένη και 
αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας όσο και για 
τους ασθενείς. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και να επιτρέπεται, αφενός, η διατύπωση των απόψεων των αρμόδιων εθνικών αρχών και, 
αφετέρου, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών γενόσημων φαρμάκων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως 
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 25 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα είναι απολύτως δικαιολογημένη και 
αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας όσο και για 
τους ασθενείς. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και να επιτρέπεται, αφενός, η διατύπωση των απόψεων των αρμόδιων εθνικών αρχών και, 
αφετέρου, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών γενόσημων φαρμάκων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λάβουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για την 
έγκριση των τιμών των φαρμάκων.

8. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λάβουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για την 
έγκριση των τιμών των φαρμάκων. Τα εν 
λόγω κριτήρια και τα πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά με τα αρμόδια όργανα
λήψης αποφάσεων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 
κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης, 
της γνώμης ή της σύστασης 
εμπειρογνώμονα στην οποία βασίζεται. Η 

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 
κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης, 
της γνώμης ή της σύστασης 
εμπειρογνώμονα στην οποία βασίζεται. Η 
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απόφαση κοινοποιείται στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, ο οποίος 
ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα έννομης 
προστασίας που διαθέτει, μεταξύ άλλων 
και για τα μέσα δικαστικής προστασίας, 
και για τις προθεσμίες άσκησής τους. 

απόφαση κοινοποιείται στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, ο οποίος 
ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα έννομης 
προστασίας που διαθέτει, μεταξύ άλλων 
και για τα μέσα δικαστικής προστασίας, 
και για τις προθεσμίες άσκησής τους. Η 
σχετική απόφαση και η συνοπτική 
παρουσίαση της ανωτέρω αιτιολόγησης 
δημοσιοποιούνται χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα είναι απολύτως δικαιολογημένη και 
αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας όσο και για 
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τους ασθενείς. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και να επιτρέπεται, αφενός, η διατύπωση των απόψεων των αρμόδιων εθνικών αρχών και, 
αφετέρου, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών γενόσημων φαρμάκων.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα είναι απολύτως δικαιολογημένη και 
αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας όσο και για 
τους ασθενείς. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και να επιτρέπεται, αφενός, η διατύπωση των απόψεων των αρμόδιων εθνικών αρχών και, 
αφετέρου, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών γενόσημων φαρμάκων.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα είναι απολύτως δικαιολογημένη και 
αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας όσο και για 
τους ασθενείς. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και να επιτρέπεται, αφενός, η διατύπωση των απόψεων των αρμόδιων εθνικών αρχών και, 
αφετέρου, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών γενόσημων φαρμάκων.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη ή 
μη του κόστους των φαρμάκων στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Τα εν λόγω κριτήρια 
και τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με 
τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 

διαγράφεται
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αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση αποζημίωσης στον αιτούντα σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προθεσμίες του άρθρου 7 θα πρέπει να εναπόκειται στο αρμόδιο 
διοικητικό ή δικαστικό όργανο σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να παραπέμπει αμελλητί οιαδήποτε 
υπόθεση αδικαιολόγητης μη 
συμμόρφωσης της αρμόδιας αρχής με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7 στο σχετικό 
διοικητικό ή δικαστικό όργανο σύμφωνα 
με το οικείο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης. 

διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση
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Η απόφαση σχετικά με την επιβολή χρηματικής ποινής στον αιτούντα σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις προθεσμίες του άρθρου 7 θα πρέπει να εναπόκειται στο αρμόδιο 
διοικητικό ή δικαστικό όργανο σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο. 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες επί του άρθρου 8.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες επί του άρθρου 8.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν είναι 
δικαστικό, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη 
για την εξασφάλιση της ύπαρξης 
διαδικασιών που να εγγυώνται την ύπαρξη 
διαδικασιών με τις οποίες κάθε μέτρο του 
ανεξάρτητου οργάνου που εικάζεται ότι 
είναι παράνομο ή κάθε εικαζόμενη 
παράλειψή του κατά την εκτέλεση των 
εξουσιών που του έχουν ανατεθεί, να 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
δικαστικής προσφυγής ή προσφυγής 
ενώπιον άλλης αρχής η οποία θεωρείται 
δικαιοδοτικό όργανο κατά την έννοια του 
άρθρου 267 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια αρχή 
και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

6. Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για 
την εξασφάλιση της ύπαρξης διαδικασιών 
που να εγγυώνται την ύπαρξη διαδικασιών 
με τις οποίες κάθε μέτρο του ανεξάρτητου 
οργάνου που εικάζεται ότι είναι παράνομο 
ή κάθε εικαζόμενη παράλειψή του κατά 
την εκτέλεση των εξουσιών που του έχουν 
ανατεθεί, να μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την 
έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
είναι ανεξάρτητη από την αρμόδια αρχή 
και το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες επί του άρθρου 8.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός 
φαρμάκου ή μιας κατηγορίας φαρμάκων 
από το πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας πρέπει να 
δημοσιοποιείται συνοδευόμενη από 
συνοπτική παρουσίαση της σχετικής 
αιτιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα αντικειμενικά και 

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια 



PR\905310EL.doc 27/36 PE491.292v01-00

EL

επαληθεύσιμα κριτήρια σύμφωνα με τα 
οποία τα φάρμακα κατατάσσονται ενόψει 
της κάλυψης του κόστους τους στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας.

σύμφωνα με τα οποία τα φάρμακα 
κατατάσσονται ενόψει της κάλυψης του 
κόστους τους στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα φάρμακα που υπόκεινται σε 
τέτοια ομαδοποίηση ή κατάταξη, τα κράτη 
μέλη δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο
και κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για 
τον προσδιορισμό του βαθμού και των 
όρων κάλυψης του κόστους των φαρμάκων 
στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας.

3. Για τα φάρμακα που υπόκεινται σε 
τέτοια ομαδοποίηση ή κατάταξη, τα κράτη 
μέλη δημοσιοποιούν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του βαθμού και των όρων κάλυψης του 
κόστους των φαρμάκων στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε αξιολόγησης, γνώμης ή 
σύστασης εμπειρογνωμόνων στην οποία 
βασίζονται, πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή
βιοϊσοδυναμίας

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σχετικά με τη μη επαναξιολόγηση των στοιχείων στα οποία βασίζεται η άδεια 
κυκλοφορίας θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης για τα βιο-ομοειδή φάρμακα που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σχετικά με τη μη επαναξιολόγηση των στοιχείων στα οποία βασίζεται η άδεια 
κυκλοφορίας θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης για τα βιο-ομοειδή φάρμακα που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των 
αρμόδιων αρχών να ζητούν δεδομένα που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά και να τα 
χρησιμοποιούν για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης γενικότερα και της 
αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας 
ειδικότερα.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο –15 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -15
Διαφάνεια των οργάνων λήψης 
αποφάσεων
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των τιμών 
των φαρμάκων ή για τον προσδιορισμό 
της κάλυψης των φαρμάκων από τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας 
δημοσιοποιούν σε τακτική βάση 
ενημερωμένο κατάλογο τόσο των μελών 
που απαρτίζουν τα οικεία όργανα λήψης 
αποφάσεων όσο και των δηλώσεων 
συμφερόντων τους.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
διέπουν επίσης το διοικητικό όργανο που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

Or. en



PE491.292v01-00 30/36 PR\905310EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακεραιότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν 
οι αρμόδιες αρχές, είναι απολύτως αναγκαία η δημοσιοποίηση τόσο των ονομάτων όσο και των 
δηλώσεων συμφερόντων όλων των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως ομάδες ασθενών και καταναλωτών, θα 
πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης που διοργανώνονται πριν από την 
έγκριση ή τροποποίηση οποιουδήποτε νομοθετικού μέτρου το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα και οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 δεν φαίνεται να βρίσκονται σε 
αναλογία με τους στόχους και τα μέσα της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις σχετικά με τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παροχή επαρκών πληροφοριακών στοιχείων 
για την παρακολούθηση της νομοθετικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή ετήσιας έκθεσης, η οποία θα συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δεδομένα και 
πληροφοριακά στοιχεία, ενδείκνυται ενδεχομένως περισσότερο για την ακριβή ανασκόπηση και 
ανάλυση των σχετικών τάσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων.
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή ετήσιας έκθεσης, η οποία θα συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δεδομένα και 
πληροφοριακά στοιχεία, ενδείκνυται ενδεχομένως περισσότερο για την ακριβή ανασκόπηση και 
ανάλυση των σχετικών τάσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων.



PE491.292v01-00 34/36 PR\905310EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και τις οικείες βασικές διατάξεις, οι 
οποίες ερείδονται στην ακριβή ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν επί του παρόντος στις 
αγορές φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και του υφιστάμενου πλαισίου και των συναφών 
περιορισμών, οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, δυνάμει των οποίων οι αρμόδιες αρχές 
καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και την επιστροφή των 
δαπανών των φαρμάκων. Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι ο γενικός στόχος της 
παρούσας πρότασης θα πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός του κείμενου νομοθετικού 
πλαισίου ώστε να διευκρινιστούν οι διαδικαστικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η αποτελεσματικότητα της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά τόσο για την αποφυγή καθυστερήσεων στις αποφάσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών όσο και για την αποτροπή εμποδίων στις συναλλαγές 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τηρουμένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών στη λήψη αποφάσεων για 
την τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών των φαρμάκων, ενδείκνυται η θέσπιση 
ελάχιστων διαδικαστικών απαιτήσεων, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια του δικαίου και 
τη διαφάνεια για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προάγουν την παραγωγή φαρμάκων και τη 
διάθεση στην αγορά γενόσημων φαρμάκων και ενθαρρύνουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές 
θεραπευτικές αγωγές για όλους τους ασθενείς στην Ευρώπη.

Η εισηγήτρια τάσσεται πλήρως υπέρ της προσέγγισης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
όσον αφορά την πρόβλεψη διττών και διαφοροποιημένων προθεσμιών για την τιμολόγηση 
και την επιστροφή των δαπανών των φαρμάκων, παρέχοντας τη δυνατότητα παράτασης των 
προθεσμιών για τις οποίες τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της τεχνολογίας 
υγείας ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 
των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
θέτει ήδη τις βάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνολογίας 
υγείας, η οποία θα πρέπει τελικά να μειώσει και τις υφιστάμενες καθυστερήσεις. Ωστόσο, με 
την επιφύλαξη των συμπληρωματικών μεθοδολογιών αξιολόγησης που εφαρμόζονται 
ενδεχομένως από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, κρίνεται απολύτως αναγκαία η 
θέσπιση κοινού ορισμού για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια του δικαίου και η συνάφεια για τις αρμόδιες αρχές κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Το κίνητρο που παρέχεται για την εφαρμογή 
της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας θα πρέπει να ενισχύει τον καθορισμό ασφαλών και 
αποτελεσματικών πολιτικών στον τομέα της υγείας που θέτουν στο επίκεντρό τους τούς 
ασθενείς και επιδιώκουν την επίτευξη βέλτιστης τιμής.

Κατά προτεραιότητα, η εισηγήτρια θα ήθελε να επιμείνει στην ανάγκη ισχυροποίησης των 
διατάξεων που αφορούν τη διαφάνεια τόσο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσο και των 
αποφάσεων που λαμβάνονται αυτών καθαυτές, ανάγκη που απηχεί μια εντεινόμενη 
κοινωνική απαίτηση στο πλαίσιο της τιμολόγησης και της επιστροφής των δαπανών των 
φαρμακευτικών προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, η εισηγήτρια προτείνει μια δέσμη 
συμπληρωματικών μέτρων, ιδίως με την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να δημοσιοποιούν 
τα ονόματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στα 
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όργανα λήψης αποφάσεων. Οι εν λόγω διατάξεις, σε συνδυασμό με την ευρύτερη δημόσια 
διάθεση των συναφών εγγράφων και πληροφοριών, θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας των αποφάσεων που λαμβάνονται 
και στην τόνωση, εντέλει, της εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σε εθνικό 
επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει βασικές διατάξεις, οι οποίες επιδιώκουν κατά κύριο 
λόγο να αποτυπώσουν, μέσω του παρόντος εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου, το 
συμπέρασμα της έρευνας που διεξήχθη το 2009 στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων 
σχετικά με τις περιττές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στη διάθεση γενόσημων 
φαρμάκων στις αγορές της Ένωσης. Η διατήρηση των ανωτέρω διατάξεων, και ειδικότερα 
της μη επαναξιολόγησης των στοιχείων στα οποία βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας και της μη 
παρεμβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να 
συνεκτιμώνται εξίσου οι νέες εξελίξεις στην αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ο 
αυξανόμενος αριθμός των βιο-ομοειδών φαρμάκων, η έγκριση των οποίων έχει ήδη 
ξεκινήσει. Παρότι η συντόμευση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα είναι απολύτως 
δικαιολογημένη και αναμένεται να είναι επωφελής τόσο για τα δημόσια συστήματα 
ασφάλισης υγείας όσο και για τους ασθενείς, θα πρέπει εν προκειμένω να λαμβάνεται υπόψη 
και να επιτρέπεται, αφενός, η διατύπωση των απόψεων των αρμόδιων εθνικών αρχών και, 
αφετέρου, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών γενόσημων φαρμάκων.

Συντασσόμενη με την προτεινόμενη παράταση των προθεσμιών για τα γενόσημα φάρμακα, η 
εισηγήτρια εκτιμά πράγματι ότι η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
εγγυάται την πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων και να 
παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας και αυτονομίας για τη 
συμμόρφωσή τους προς την απαίτηση της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σκόπιμο να διατηρηθεί ο διοικητικός χαρακτήρας της διαδικασίας διορθωτικών μέτρων όταν 
δεν τηρούνται οι προθεσμίες για την κάλυψη του κόστους των φαρμάκων από τα συστήματα 
ασφάλισης υγείας και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, να 
προβλέπεται η προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού ή δικαστικού οργάνου σύμφωνα 
με το οικείο εθνικό δίκαιο. 

Η αναλογικότητα είναι εξίσου σημαντική για τη διασφάλιση της πρακτικής και εύλογης 
εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων της παρούσα οδηγίας. Η εισηγήτρια φρονεί ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 16 σχετικά με την κοινοποίηση των σχεδίων εθνικών μέτρων δεν 
τηρούν την εν λόγω αρχή και υπερβαίνουν τους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή. 
Επιπροσθέτως, οι διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όπως θεσπίζονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
παροχή επαρκών πληροφοριακών στοιχείων για την παρακολούθηση της άρτιας νομοθετικής 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Ευχαριστίες και νομοθετικό αποτύπωμα

Η εισηγήτρια θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην 
κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρτια και 
εποικοδομητική συνεργασία τους κατά τη διαδικασία κατάρτισης της παρούσας έκθεσης.
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Η εισηγήτρια θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει για την πολύτιμη συμβολή τους τούς μη 
θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς που παρατίθενται ακολούθως και οι οποίοι υπέβαλαν τις 
θέσεις και τις απόψεις τους επί της παρούσας πρότασης οδηγίας: «Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Ασθενών» (EPF), «Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τις Σπάνιες Ασθένειες» (EURORODIS), 
«Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων» (EFPIA), 
«Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων» (EUCOPE), «Ευρωπαϊκή 
Ένωση Γενόσημων Φαρμάκων» (EGA), φαρμακευτικές εταιρείες GlaxoSmithKline και 
Celgene, «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ESIP), 
«Αντιπροσωπεία Γαλλικών Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης στην ΕΕ» (Représentation des 
institutions françaises de sécurité sociale auprès de l'UE), «Συνασπισμός για την οικονομική 
αποδοτικότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης» (COSTEFF) και μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμού «Prescrire» και «Health Action International – Europe».


