
PR\905310RO.doc PE491.292v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2012/0035(COD)

21.9.2012

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de 
uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de 
asigurări de sănătate
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Antonyia Parvanova



PE491.292v01-00 2/32 PR\905310RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].



PR\905310RO.doc 3/32 PE491.292v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................31



PE491.292v01-00 4/32 PR\905310RO.doc

RO



PR\905310RO.doc 5/32 PE491.292v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz 
uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de 
sănătate
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0084),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0056/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Consiliul Național al Austriei și de 
către Camera Deputaților din Luxemburg în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act 
legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 20121, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C ...
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a reduce efectele discrepanțelor 
pe piața internă, măsurile naționale ar 
trebui să respecte cerințele procedurale 
minime care permit părților în cauză să 
verifice faptul că măsurile respective nu 
constituie restricții cantitative ale 
importurilor sau ale exporturilor sau măsuri 
cu efect echivalent. Cu toate acestea, 
cerințele respective nu ar trebui să afecteze 
politicile acelor state membre care se 
bazează în primul rând pe libera 
concurență în procesul de stabilire a 
prețului medicamentelor. De asemenea, ele 
nu ar trebui să afecteze politicile naționale 
privind stabilirea prețurilor și privind 
determinarea sistemelor de asigurări 
sociale, decât în măsura necesară realizării 
transparenței în sensul prezentei directive 
și a asigurării funcționării pieței interne. 

(6) Pentru a reduce efectele discrepanțelor 
pe piața internă, măsurile naționale ar 
trebui să respecte cerințele procedurale 
minime care permit părților în cauză să 
verifice faptul că măsurile respective nu 
constituie restricții cantitative ale 
importurilor sau ale exporturilor sau măsuri 
cu efect echivalent. Aceste cerințe minime 
procedurale ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze autorităților competente 
siguranță juridică și transparență atunci 
când adoptă decizii legate de stabilirea 
prețurilor și compensarea medicamentelor 
de către sistemele naționale de asigurări 
de sănătate, promovând în același timp 
producția de medicamente, accelerând 
intrarea pe piață a medicamentelor 
generice și încurajând cercetarea și 
dezvoltarea de noi medicamente. Cu toate 
acestea, cerințele respective nu ar trebui să 
afecteze politicile acelor state membre care 
se bazează în primul rând pe libera 
concurență în procesul de stabilire a 
prețului medicamentelor. De asemenea, ele 
nu ar trebui să afecteze politicile naționale 
privind stabilirea prețurilor și privind 
determinarea sistemelor de asigurări 
sociale, decât în măsura necesară realizării 
transparenței în sensul prezentei directive 
și a asigurării funcționării pieței interne. 

Or. en

Justificare
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Autoritățile competente și titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață 
încheie din ce în ce mai frecvent acorduri 
contractuale care vizează acordarea 
accesului la tratamente inovatoare pentru 
pacienți, incluzând un medicament în 
domeniul sistemelor publice de asigurări 
de sănătate, monitorizând în același timp 
elementele convenite în prealabil și pentru 
o perioadă definită de timp, cu scopul de a 
remedia, în special, incertitudinea cu 
privire la dovezile legate de eficiența 
și/sau eficiența relativă sau utilizarea 
adecvată a unui medicament anume. 
Întârzierile în definirea termenilor și 
condițiilor acestor acorduri contractuale 
depășesc frecvent termenele prevăzute și 
justifică excluderea acestor acorduri din 
domeniul prezentei directive. Aceste 
acorduri ar trebui să se limiteze la 
domeniile terapeutice în care încheierea 
lor ar favoriza efectiv sau ar permite 
accesul pacienților la medicamente 
inovatoare, ar rămâne pe bază voluntară 
și nu ar afecta dreptul titularului 
autorizației de introducere pe piață de a 
prezenta o cerere în conformitate cu 
prezenta directivă. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Orice măsuri de reglementare directă 
sau indirectă a prețurilor medicamentelor, 
precum și orice măsuri prin care se 

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

stabilește compensarea acestora în cadrul 
sistemelor publice de asigurări de sănătate, 
ar trebui să se întemeieze pe criterii 
transparente, obiective și verificabile, 
independente de originea medicamentului 
și ar trebui să ofere companiilor afectate 
căi de atac legale adecvate, inclusiv de 
natură judiciară, în conformitate cu 
procedurile naționale. Aceste cerințe ar 
trebui să se aplice în mod egal măsurilor 
naționale, regionale sau locale de limitare 
sau de promovare a prescrierii unor 
medicamente specifice, întrucât aceste 
măsuri determină, de asemenea, 
compensarea efectivă a respectivelor 
medicamente în cadrul sistemelor de 
asigurări de sănătate.

Or. en

Justificare

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Sprijinul Uniunii pentru cooperarea 
în domeniul evaluării tehnologiei 
medicale (ETM), în conformitate cu 
articolul 15 din Directiva 2011/24/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 martie 2011 privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere1, vizează 
optimizarea și coordonarea metodologiilor 
ETM care ar trebui, de asemenea, să 
reducă, în cele din urmă, întârzierile în 
procesele de stabilire a prețurilor și de 
rambursare ale medicamentelor pentru 
care statele membre utilizează ETM, ca 
parte a procesului lor decizional.  ETM 
include, în special, informații cu privire la 
eficiența relativă a tehnologiilor medicale, 
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precum și la eficiența lor pe termen scurt 
și pe termen lung, după caz, luând, de 
asemenea, în considerare beneficiile mai 
largi pe plan economic și social sau 
raportul cost-eficiență pentru 
medicamentul evaluat, în conformitate cu 
metodologia autorităților competente. 
ETM este un proces multidisciplinar care 
sintetizează informațiile cu privire la 
aspectele medicale, sociale, economice și 
etice legate de utilizarea tehnologiei 
medicale într-un mod sistematic, 
transparent, obiectiv și riguros. Scopul 
acesteia este să influențeze formularea 
unor politici sigure, eficace în domeniul 
sănătății, care să fie concentrate asupra 
pacienților și care să vizeze obținerea 
celui mai bun raport cost-eficiență.
______________
1JO L 88, 4.4.2011, p. 45.

Or. en

Justificare

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Căile de atac judiciare disponibile în 
statele membre au jucat un rol limitat în 
asigurarea respectării termenelor, din cauza 
procedurilor adesea îndelungate din 
jurisdicțiile naționale, care descurajează 
companiile afectate să inițieze acțiuni în 
justiție. Prin urmare, sunt necesare 
mecanisme eficiente de rezolvare rapidă a 
cazurilor de nerespectare mai degrabă 
prin mediere administrativă, decât prin 
proceduri judiciare, precum și de control 
și de asigurare a respectării termenelor 
aferente deciziilor privind stabilirea 
prețurilor și rambursarea.
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Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Calitatea, siguranța și eficacitatea 
medicamentelor, inclusiv bioechivalența 
medicamentelor generice și similaritatea 
produselor biosimilare cu medicamentul 
de referință, sunt certificate în cadrul 
procedurilor de autorizare pentru 
introducerea pe piață. Prin urmare, în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețurilor 
și de rambursare, statele membre ar trebui 
să nu reevalueze elementele pe care se 
bazează autorizația de introducere pe piață, 
incluzând calitatea, siguranța, eficacitatea,
bioechivalența sau biosimilaritatea
medicamentului. Autorizația de 
introducere pe piață a unui medicament 
orfan se bazează, de asemenea, pe 
evaluarea câtorva criterii, inclusiv a 
beneficiului important pe care îl aduce 
produsul, față de toate alternativele 
existente în Uniune, în conformitate cu 
Regulamentul nr.141/2000, care nu ar 
trebui să facă obiectul unei reevaluări în 
cadrul procedurilor de stabilire a prețului 
și de rambursare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Nereevaluarea elementelor pe care 
se bazează autorizația de introducere pe 
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piață în cadrul procedurilor de stabilire a 
prețului și de rambursare nu ar trebui 
totuși să împiedice autoritățile competente 
să solicite, să acceseze și să utilizeze 
informațiile generate în cursul procesului 
de autorizare a introducerii pe piață în 
scopul evaluării și al ETM. Schimbul de 
date între autoritățile competente 
responsabile pentru autorizația de 
introducere pe piață și cele responsabile 
pentru stabilirea prețului și rambursare ar 
trebui să fie posibil la nivel național, în 
cazul în care se aplică aceste procese. 
Autoritățile competente ar trebui, de 
asemenea, să includă sau să genereze 
informații suplimentare relevante în 
scopul evaluării și al ETM.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

brevetului medicamentului de referință și 
nu ar trebui să analizeze veridicitatea unei 
presupuse încălcări a drepturilor de 
proprietate intelectuală dacă medicamentul 
generic sau biosimilar ar fi fabricat sau 
introdus pe piață ca urmare a deciziei lor. 
În consecință, aspectele legate de 
proprietatea intelectuală nu ar trebui nici să 
interfereze și nici să întârzie procedurile de 
stabilire a prețurilor sau de rambursare din 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să asigure 
disponibilitatea publică a documentelor și 
a informațiilor într-o publicație adecvată, 
în conformitate cu practicile naționale, 
care ar putea include un format electronic 
și online. 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Transparența, integritatea și 
independența procesului decizional în 
cadrul autorităților naționale competente 
ar trebui să fie asigurate prin publicarea 
numelor experților participanți din cadrul 
organismelor responsabile pentru deciziile 
de stabilire a prețului și de rambursare, 



PR\905310RO.doc 13/32 PE491.292v01-00

RO

împreună cu declarațiile acestora de 
interese. 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Statele membre au modificat în mod 
frecvent sistemele lor de asigurări de 
sănătate sau au adoptat măsuri noi, care 
intră sub incidența Directivei 89/105/CEE. 
Prin urmare, este necesar să se stabilească 
un mecanism de informare destinat
asigurării consultării tuturor părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor 
societății civile. 

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) acordurile contractuale încheiate în 
mod voluntar între autoritățile publice și 
titularul unei autorizații de introducere pe 
piață care au ca obiect includerea unui 
medicament în sfera unui sistem de 
asigurare de sănătate, monitorizând în 
același timp elementele convenite în 
prealabil între părți cu privire la eficiența 
și/sau eficiența relativă sau utilizarea 
adecvată a medicamentului respectiv 
pentru a permite punerea efectivă la 
dispoziția pacientului a respectivului 



PE491.292v01-00 14/32 PR\905310RO.doc

RO

medicament în condiții specifice și în 
cursul unei perioade convenite de timp;

Or. en

Justificare

Din domeniul prezentei directive ar trebui excluse doar acordurile contractuale încheiate în 
mod voluntar, pentru care autoritățile competente și titularii autorizațiilor de introducere pe 
piață ar avea nevoie de mai mult timp pentru a conveni asupra definirii criteriilor de 
monitorizare și a criteriilor referitoare la rezultate, cu scopul final de a permite furnizarea 
efectivă, în condiții specifice, a medicamentului respectiv pacienților. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dispozițiile prezentei directive se aplică 
măsurilor destinate a determina care 
medicamente pot fi incluse în acorduri 
contractuale sau proceduri de achiziții 
publice. În conformitate cu legislația 
Uniunii și cu legislația națională cu 
privire la confidențialitatea afacerilor, 
informațiile de bază cu privire la 
medicamentele incluse în acordurile 
contractuale sau procedurile de achiziții 
publice, ca de exemplu numele produsului 
și numele titularului autorizației de 
introducere pe piață, sunt făcute publice 
după încheierea acordurilor sau a 
procedurilor.

Or. enJustificare

Ar trebui să se aplice cerințe minime de transparență și publicare în cazul medicamentelor 
acoperite de sistemele publice de asigurare de sănătate printr-un acord contractual specific 
sau o procedură de achiziții publice. 
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
 Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. „evaluare a tehnologiei medicale” 
înseamnă o evaluare care acoperă cel 
puțin eficacitatea relativă sau eficacitatea
pe termen scurt și lung a medicamentului 
în comparație cu alte tehnologii sau 
intervențiile medicale utilizate pentru 
tratarea bolii corespunzătoare. 

Or. en

Justificare

Fără a aduce atingere metodologiilor de evaluare suplimentare aplicate de autoritățile 
competente la nivel național, este necesară formularea unei definiții comune a evaluării 
tehnologiei medicale pentru a garanta autorităților naționale competente siguranța juridică 
și coerența atunci când aplică dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Reducerea termenelor pentru medicamentele generice este pe deplin justificată și ar fi 
benefică atât pentru sistemele publice de asigurare de sănătate, cât și pentru pacienți. Aceste 
termene ar trebui totuși să aibă în vedere autoritățile competente și să le permită acestora 
formularea unor observații și adoptarea unor măsuri specifice, în cazul în care iau decizii cu 
privire la stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor generice.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Reducerea termenelor pentru medicamentele generice este pe deplin justificată și ar fi 
benefică atât pentru sistemele publice de asigurare de sănătate, cât și pentru pacienți. Aceste 
termene ar trebui totuși să aibă în vedere autoritățile competente și să le permită acestora 
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formularea unor observații și adoptarea unor măsuri specifice, în cazul în care iau decizii cu 
privire la stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor generice.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre comunică Comisiei 
criteriile pe care autoritățile competente 
trebuie să le ia în considerare când aprobă 
prețurile medicamentelor. Aceste criterii și 
informații despre organismele decizionale 
la nivel național sau regional sunt făcute 
publice.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 19

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

Or. en

Justificare

Reducerea termenelor pentru medicamentele generice este pe deplin justificată și ar fi 
benefică atât pentru sistemele publice de asigurare de sănătate, cât și pentru pacienți. Aceste 
termene ar trebui totuși să aibă în vedere autoritățile competente și să le permită acestora 
formularea unor observații și adoptarea unor măsuri specifice, în cazul în care iau decizii cu 
privire la stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor generice.

Amendamentul 20

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 

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

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 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

Reducerea termenelor pentru medicamentele generice este pe deplin justificată și ar fi 
benefică atât pentru sistemele publice de asigurare de sănătate, cât și pentru pacienți. Aceste 
termene ar trebui totuși să aibă în vedere autoritățile competente și să le permită acestora 
formularea unor observații și adoptarea unor măsuri specifice, în cazul în care iau decizii cu 
privire la stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor generice.

Amendamentul 21

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 

(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 
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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). 

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. en

Justificare

Reducerea termenelor pentru medicamentele generice este pe deplin justificată și ar fi 
benefică atât pentru sistemele publice de asigurare de sănătate, cât și pentru pacienți. Aceste 
termene ar trebui totuși să aibă în vedere autoritățile competente și să le permită acestora 
formularea unor observații și adoptarea unor măsuri specifice, în cazul în care iau decizii cu 
privire la stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor generice.

Amendamentul 22

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 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 și 
informații despre organismele decizionale 
la nivel național sau regional sunt făcute 
publice.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

căile de atac, statele membre desemnează 
un organism administrativ și îi 
încredințează următoarele competențe: 

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Justificare

Acordarea de daune solicitantului în caz de nerespectare a termenelor stabilite la articolul 7 
ar trebui să fie decizia organismului administrativ sau judiciar relevant, în conformitate cu 
legislația națională.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să adreseze imediat toate cazurile de 
nerespectare a termenelor de către 
autoritățile competente organismului 
administrativ sau judiciar relevant, în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impunerea unei plăți de penalizare, 
calculată pe zi de întârziere. 

eliminat 

Or. en

Justificare

Impunerea unei penalități în caz de încălcare a termenelor stabilite la articolul 7 ar trebui să 
fie decizia organismului administrativ sau judiciar relevant, în conformitate cu legislația 
națională. 

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. 

eliminat

Or. en

Justificare

Alinierea cu amendamentele la articolul 8.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide că organismul 
menționat la primul paragraf poate ține 
cont de consecințele probabile ale 

eliminat
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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. 

Or. en

Justificare

Alinierea cu amendamentele la articolul 8.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(6) Organismul menționat la alineatul (2) 
își justifică deciziile. În plus, 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.

Or. en

Justificare

Alinierea cu amendamentele la articolul 8.
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Amendamentul 30

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 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.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice decizie de a exclude un 
medicament sau o categorie de 
medicamente din domeniul sistemului 
public de asigurare de sănătate este 
făcută publică, împreună cu un rezumat 
al expunerii de motive.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre publică într-o 
publicație adecvată și comunică Comisiei 
criteriile obiective și verificabile în 
conformitate cu care medicamentele sunt 

(2) Statele membre fac publice și 
comunică Comisiei criteriile obiective și 
verificabile în conformitate cu care 
medicamentele sunt clasificate în vederea 
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clasificate în vederea includerii lor în 
sistemul public de asigurări de sănătate.

includerii lor în sistemul public de 
asigurări de sănătate.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(3) În ceea ce privește medicamentele care 
fac obiectul grupării sau al clasificării, 
statele membre fac publice și comunică 
Comisiei metodologiile folosite pentru a 
stabili gradul sau condițiile de includere a 
lor în sistemul public de asigurări de 
sănătate. 

Or. en

Amendamentul 34

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.

(3) Măsurile menționate la alineatul (1), 
inclusiv orice evaluare, opinie sau 
recomandare ale unor experți pe care sunt 
bazate sunt făcute publice. 

Or. en
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Amendamentul 35

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. en

Justificare

Nereevaluarea elementelor pe care se bazează autorizația de introducere pe piață ar trebui 
să se aplice, de asemenea, medicamentelor biosimilare, aprobate în conformitate cu articolul 
10.4 din Directiva 2001/83/CE.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

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.

(1) 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, bioechivalența sau 
biosimilaritatea medicamentului.

Or. en

Justificare

Nereevaluarea elementelor pe care se bazează autorizația de introducere pe piață ar trebui 
să se aplice, de asemenea, medicamentelor biosimilare, aprobate în conformitate cu articolul 
10.4 din Directiva 2001/83/CE.



PR\905310RO.doc 27/32 PE491.292v01-00

RO

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) se aplică fără a aduce 
atingere dreptului autorităților 
competente de a solicita, accesa și utiliza 
datele generate în cursul procesului de 
autorizare a introducerii pe piață în 
scopul evaluării și a ETM.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul -15 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -15
Transparența organelor decizionale
(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente care controlează 
prețurile medicamentelor sau stabilesc 
compensarea medicamentelor de către 
sistemele publice de asigurare de sănătate 
fac publică o listă actualizată periodic a 
membrilor organismelor lor decizionale, 
precum și declarațiile acestora de 
interese.
(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, 
organismului administrativ la care face 
referire articolul 8 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a asigura transparența și integritatea deciziilor adoptate de autoritățile competente, 
este esențial ca numele și declarațiile de interese ale tuturor experților care participă la 
procesul decizional, în conformitate cu procedurile naționale, să fie făcute publice.
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Amendamentul 39

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 adopte sau să modifice 
orice măsură legislativă care intră sub 
incidența prezentei directive, el oferă 
părților interesate, inclusiv organizațiilor 
societății civile, ca de exemplu grupurilor 
de pacienți sau de 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

Justificare

Organizațiile societății civile, în special grupurile de pacienți și consumatori ar trebui să fie 
implicate în toate procesele de consultare, înainte de adoptarea sau modificarea unei măsuri 
legislative care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 40

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 
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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. en

Justificare

Măsurile și dispozițiile prevăzute la articolul 16 nu par proporționale față de obiectivele și 
măsurile prezentei directive. Dispozițiile de transpunere din articolul 18 alineatul (2) ar
trebui deja să furnizeze Comisiei Europene suficiente informații pentru a monitoriza 
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aplicarea legislativă a prezentei directive.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 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. en

Justificare

Ar fi mai adecvată redactarea unui raport anual, care să colecteze datele și informațiile 
solicitate, pentru a permite o imagine de ansamblu precisă și o analiză a tendințelor 
relevante privind aplicarea termenelor.

Amendamentul 42

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. en

Justificare

Ar fi mai adecvată redactarea unui raport anual, care să colecteze datele și informațiile 
solicitate, pentru a permite o imagine de ansamblu precisă și o analiză a tendințelor 
relevante privind aplicarea termenelor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută propunerea Comisiei și principalele sale dispoziții, bazate pe o analiză 
precisă a condițiilor actuale de pe piețele farmaceutice, precum și a contextului și a 
constrângerilor actuale, în special financiare, în limita cărora autoritățile competente trebuie 
să adopte decizii cu privire la stabilirea prețurilor și la rambursarea medicamentelor. 
Raportoarea împărtășește opinia potrivit căreia obiectivul general al acestei propuneri ar 
trebui să fie actualizarea cadrului legislativ actual pentru a clarifica obligațiile procedurale 
care revin statelor membre și pentru a asigura buna funcționare a pieței unice și eficiența 
legislației privind piața internă, atât prin evitarea întârzierilor în stabilirea prețurilor și  
deciziile de rambursare, cât și prin înlăturarea obstacolelor din calea comerțului de produse 
farmaceutice. 

Cerințele minime procedurale ar furnizeze autorităților naționale competente siguranță 
juridică și transparența, să promoveze producerea de medicamente și intrarea pe piață a 
medicamentelor generice, precum și să încurajeze cercetarea și dezvoltarea unor medicamente 
noi, scopul final fiind facilitarea accesului tuturor pacienților din Europa la tratamente 
abordabile, respectând totodată competența exclusivă a statelor membre de a lua decizii cu 
privire la stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor.

Raportoarea sprijină pe deplin abordarea propusă de Comisia Europeană cu privire la 
termenele duale și diferențiate pentru stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor, 
prelungind termenul pentru acele state membre care utilizează evaluarea tehnologiei medicale 
în cadrul procesului lor decizional. Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor 
pacienților într-un sistem de sănătate transfrontalier a pus deja bazele unei cooperări europene 
cu privire la evaluarea tehnologiei medicale, care ar putea reduce în final întârzierile actuale. 
Fără a aduce atingere metodologiilor de evaluare suplimentare aplicate de autoritățile 
competente la nivel național, este esențială totuși includerea unei definiții comune a evaluării 
tehnologiei medicale (ETM) pentru ca autoritățile competente să beneficieze de siguranță 
juridică și coerență în aplicarea dispozițiilor prezentei directive. Stimulentul oferit prin 
aplicarea evaluării tehnologiei medicale ar trebui să influențeze formularea unor politici de 
sănătate sigure și eficiente, orientate asupra pacienților și care să urmărească obținerea celui 
mai bun raport cost-eficiență.

Ca o prioritate, raportoarea ar dori să insiste asupra necesității de a consolida dispozițiile 
legate de transparența procesului decizional și a deciziilor adoptate, care reprezintă o cerință 
din ce în ce mai solicitată de societate, în special când este vorba de stabilirea prețurilor și 
rambursarea produselor farmaceutice. Raportoarea sugerează o serie de măsuri suplimentare, 
în special obligația autorităților competente de a dezvălui numele și declarațiile de interese ale 
experților membri ai organismelor lor decizionale. Aceste dispoziții, precum și creșterea 
disponibilității publice a documentelor și a informațiilor, ar trebui să aibă drept scop 
consolidarea transparenței, a integrității și a independenței deciziilor adoptate și ar trebui să 
consolideze în final încrederea în autoritățile publice la nivel național. 

Comisia Europeană a propus dispoziții fundamentale, în special pentru a aplica, cu ajutorul 
acestui cadru legislativ actualizat, concluziile anchetei sectorului farmaceutic cu privire la 
lansarea medicamentelor generice pe piețele Uniunii. Aceste dispoziții și, în special, 
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dispoziția privind nereevaluarea elementelor pe care se bazează autorizația de introducere pe 
piață și cea privind neintereferența drepturilor de proprietate intelectuală sunt păstrate, dar se 
vor lua în considerare, de asemenea, noile evoluții de pe piața farmaceutică, ca de exemplu 
numărul în creștere al medicamentelor biosimilare care sunt în curs de autorizare. În timp ce 
reducerea termenelor pentru medicamentele generice este pe deplin justificată și ar fi benefică 
atât pentru sistemele publice de asigurare de sănătate, cât și pentru pacienți, ar trebui totuși să 
se țină seama de observațiile autorităților naționale competente și să le fie permisă acestora 
adoptarea unor măsuri specifice în deciziile privind prețurile și rambursarea medicamentelor 
generice. 

Corelat cu prelungirea propusă a termenelor pentru medicamentele generice, raportoarea 
consideră, într-adevăr, că propunerea Comisiei ar trebui să fie modificată pentru a garanta o 
aplicare practică și eficientă a dispozițiilor prevăzute și pentru a acorda autorităților naționale 
competente nivelul necesar de flexibilitate și autonomie în vederea respectării cerințelor 
prezentei directive. În această privință, procedura de recurgere la căi de atac în cazul 
nerespectării termenelor legate de includerea medicamentelor în sistemele de asigurare de 
sănătate ar trebui să rămână administrativă și, în cazul întârzierilor nejustificate, să fie 
înaintată organismului administrativ sau judiciar relevant, în conformitate cu legislația 
națională.  

Proporționalitatea este, de asemenea, esențială pentru a asigura o aplicare fezabilă și 
rezonabilă a măsurilor prevăzute de prezenta directivă. Raportoarea consideră că dispozițiile 
articolului 16 privind notificarea proiectelor de măsuri naționale nu respectă acest principiu și 
trec dincolo de obiectivele prezentate de Comisie. În plus, dispozițiile de transpunere din 
articolul 18 alineatul (2) ar trebui deja să furnizeze suficiente informații pentru a monitoriza 
buna aplicare legislativă a prezentei directive.

Recunoaștere și amprenta legislativă

Raportoarea ar dori să mulțumească Comisiei Europene și Președinției cipriote a Consiliului 
Uniunii Europene pentru cooperarea lor totală și fructuoasă în cursul redactării acestui raport.

Raportoarea ar dori, de asemenea, să mulțumească pentru contribuțiile lor valoroase 
următorilor factori interesați neinstituționali care și-au comunicat pozițiile și opiniile cu 
privire la propunerea de directivă: Forumul european al pacienților (EPF), Organizația 
europeană pentru boli rare (EURORODIS), Federația europeană a asociațiilor din industria 
farmaceutică (EFPIA), Confederația europeană a antreprenorilor în domeniul farmaceutic 
(EUCOPE), Asociația europeană pentru medicamentele generice (EGA), GlaxoSmithKline, 
Celgene, Platforma europeană a asiguratorilor sociali (ESIP), Reprezentanța instituțiilor 
franceze de securitate socială pe lângă UE, Alianța pentru eficiența costurilor în sistemul de 
sănătate (COSTEFF), Prescrire și Health Action International -Europa.


