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Τροπολογία 25
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 114 και 168,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση δεν αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων γενικά, αλλά την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τιμολόγηση των φαρμάκων. Το τελευταίο ζήτημα εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Επομένως, είναι σημαντικό 
να προστεθεί στη νομική βάση το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 26
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η διασφάλιση της πρόσβασης των 
ασθενών σε φάρμακα σε ολόκληρη την 
Ένωση και η αποτελεσματική ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν με εύλογο τρόπο τις 
εξωτερικές τιμές αναφοράς, 
παραπέμποντας ειδικότερα στα κράτη 
μέλη με παρόμοιο εισοδηματικό επίπεδο. 
Έχει αποδειχθεί ότι η άνευ όρων χρήση 
εξωτερικών τιμών αναφοράς μειώνει τη 
διαθεσιμότητα των φαρμάκων 
ενθαρρύνοντας τις ελλείψεις στα κράτη 
μέλη όπου οι τιμές είναι χαμηλές.



PE497.814v01-00 4/61 AM\915272EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υιοθετούν λογική προσέγγιση ως προς τη χρήση 
των εξωτερικών τιμών αναφοράς, συμπεριλαμβάνοντας στο σύστημα αναφοράς τους κράτη 
μέλη με παρόμοια αγοραστική δύναμη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παραγωγοί θα διστάζουν 
να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά των κρατών μελών όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες, 
προκειμένου να αποφύγουν πτωτική πίεση στις τιμές στο σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία 27
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τυχόν διαφορές στα εθνικά μέτρα 
μπορεί να εμποδίζουν ή να δημιουργούν 
στρέβλωση του εμπορίου φαρμάκων εντός 
της Ένωσης και στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, επηρεάζοντας επομένως 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των φαρμάκων.

(5) Τυχόν διαφορές στα εθνικά μέτρα 
μπορεί να εμποδίζουν ή να δημιουργούν 
στρέβλωση του εμπορίου φαρμάκων εντός 
της Ένωσης, επηρεάζοντας επομένως 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των φαρμάκων.

Or. fr

Τροπολογία 28
Louis Grech

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 

(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 
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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.

εισαγωγών ή των εξαγωγών ή μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος. Στόχος των 
απαιτήσεων αυτών είναι επίσης να 
διασφαλισθεί μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα, διαφάνεια, νομιμότητα 
και ασφάλεια δικαίου για τους 
παραγωγούς φαρμάκων, να ενθαρρυνθεί 
η έρευνα και ανάπτυξη και η διάθεση 
στην αγορά καινοτόμων φαρμάκων προς 
όφελος των ασθενών, καθώς και να 
αυξηθεί γενικότερα η προσβασιμότητα 
των ασθενών σε όλα τα φάρμακα.
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

Τροπολογία 29
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λόγω της ποικιλίας των εθνικών 
μέτρων για τη διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμάκων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους από δημόσιους 
πόρους είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
οδηγία 89/105/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα είδη μέτρων που σχεδιάζουν τα 

(8) Λόγω της ποικιλίας των εθνικών 
μέτρων για τη διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμάκων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους από δημόσιους 
πόρους είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
οδηγία 89/105/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα είδη μέτρων που σχεδιάζουν τα 
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κράτη μέλη και είναι πιθανό να έχουν 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Από την 
έκδοση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ και μετά 
οι διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών έχουν εξελιχθεί και έχουν 
γίνει πιο πολύπλοκες. Ενώ μερικά κράτη 
μέλη έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 
89/105/ΕΟΚ περιοριστικά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου οι εν λόγω 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της οδηγίας και της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Δεδομένου ότι 
υπάρχουν ειδικοί κανόνες και διαδικασίες 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και 
των εθελοντικών συμβατικών 
συμφωνιών, τα εθνικά μέτρα που αφορούν 
δημόσιες συμβάσεις και εθελοντικές 
συμβατικές συμφωνίες θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

κράτη μέλη και είναι πιθανό να έχουν 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Από την 
έκδοση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ και μετά 
οι διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών έχουν εξελιχθεί και έχουν 
γίνει πιο πολύπλοκες. Ενώ μερικά κράτη 
μέλη έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 
89/105/ΕΟΚ περιοριστικά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου οι εν λόγω 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της οδηγίας και της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Δεδομένου ότι 
υπάρχουν ειδικοί κανόνες και διαδικασίες 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τα 
εθνικά μέτρα που αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 30
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λόγω της ποικιλίας των εθνικών 
μέτρων για τη διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμάκων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους από δημόσιους 
πόρους είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
οδηγία 89/105/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα είδη μέτρων που σχεδιάζουν τα 
κράτη μέλη και είναι πιθανό να έχουν 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Από την 
έκδοση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ και μετά 

(8) Λόγω της ποικιλίας των εθνικών 
μέτρων για τη διαχείριση της κατανάλωσης 
φαρμάκων, για τον καθορισμό των τιμών 
τους ή για τη θέσπιση των όρων 
χρηματοδότησής τους από δημόσιους 
πόρους είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
οδηγία 89/105/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα είδη μέτρων που σχεδιάζουν τα 
κράτη μέλη και είναι πιθανό να έχουν 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Από την 
έκδοση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ και μετά 
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οι διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών έχουν εξελιχθεί και έχουν 
γίνει πιο πολύπλοκες. Ενώ μερικά κράτη 
μέλη έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 
89/105/ΕΟΚ περιοριστικά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου οι εν λόγω 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της οδηγίας και της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Δεδομένου ότι 
υπάρχουν ειδικοί κανόνες και διαδικασίες 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και
των εθελοντικών συμβατικών 
συμφωνιών, τα εθνικά μέτρα που 
αφορούν δημόσιες συμβάσεις και 
εθελοντικές συμβατικές συμφωνίες θα 
πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

οι διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
των δαπανών έχουν εξελιχθεί και έχουν 
γίνει πιο πολύπλοκες. Ενώ μερικά κράτη 
μέλη έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 
89/105/ΕΟΚ περιοριστικά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου οι εν λόγω 
διαδικασίες τιμολόγησης και επιστροφής 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της οδηγίας και της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Εκτός των 
μέτρων των πολιτικών άμεσης και 
έμμεσης τιμολόγησης σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια που υπόκεινται σε 
αξιολόγηση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια των τιμών, καθώς μόνο 
μέσω αυτής μπορεί να αποφευχθεί η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα 
αποτελέσματα στρέβλωσης στην 
αντίληψη των τιμών που προκαλούνται 
εξαιτίας διαφορετικών διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων στα κράτη μέλη ως 
προς την τιμολόγηση και την επιστροφή 
δαπανών μεταξύ κατασκευαστών και 
ασφαλιστικών φορέων μπορούν να 
αποτραπούν μέσω της μεγαλύτερης 
διαφάνειας στις μεθόδους τιμολόγησης. 
Η βελτιωμένη διαφάνεια σε επίπεδο 
τιμών οδηγεί σε οικονομική 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, 
όπως προβλέπεται από την παρούσα 
οδηγία. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει 
εξοικονόμηση κόστους για τα συστήματα 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία 31
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Πέρα από τα συμβατικά μέτρα που 
καθορίζονται από νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για 
τη ρύθμιση των όρων δημόσιας 
χρηματοδότησης των φαρμάκων, οι 
δημόσιες αρχές συμμετέχουν ολοένα 
περισσότερο σε συμφωνίες, οι οποίες 
αποσκοπούν στην παροχή πρόσβασης 
των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, 
εντάσσοντας ένα φάρμακο στο πλαίσιο 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης 
υγείας, με παράλληλη παρακολούθηση 
στοιχείων που έχουν συμφωνηθεί εκ των 
προτέρων με τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας. Η εν λόγω παρακολούθηση 
στοχεύει στην αντιμετώπιση 
αποδεικτικών αβεβαιοτήτων που 
συνδέονται με την αποτελεσματικότητα 
και την κατάλληλη χρήση του φαρμάκου 
στην κλινική πρακτική διαχρονικά. Ο 
βαθμός κάλυψης του φαρμάκου που 
υπόκειται στην εν λόγω συμφωνία 
εξαρτάται από το αποτέλεσμα της 
παρακολούθησης και είναι άγνωστος εκ 
των προτέρων. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των εν λόγω συμφωνιών 
διέπονται από συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ της δημόσιας αρχής 
και του ενδιαφερόμενου κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που οι 
δημόσιες αρχές λαμβάνουν την απόφαση 
να συμπεριλάβουν ένα φάρμακο στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας υπό την προϋπόθεση 
της σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας, η 
συμφωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 
έχει συναφθεί κατόπιν αιτήματος του 
κατόχου άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι καθιερωμένοι μηχανισμοί κάλυψης/επιστροφής δαπανών δεν θεωρούνται κατάλληλοι, 
ιδίως όπου υφίσταται υψηλότερο από το σύνηθες επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά τις 
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συνέπειες ενός φαρμάκου σε ασθενείς και κοινωνία, η αρχή επιστροφής δαπανών καθώς και ο 
κατασκευαστής μπορούν να συνάπτουν συμφωνία επί συγκεκριμένων όρων που ρυθμίζονται σε 
συμβάσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Οι 
συμφωνίες αυτές, οι οποίες αποκλίνουν από τις πρότυπες διοικητικές πρακτικές, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι δεν επιβάλλονται στον αιτούντα.

Τροπολογία 32
Ashley Fox

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 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(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, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της 
βιοϊσοδυναμίας ή της βιο-ομοιότητας του 
φαρμάκου. Η άδεια κυκλοφορίας ενός 
ορφανού φαρμάκου 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
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Τροπολογία 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

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 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων και της 
ομοιότητας των βιο-ομοειδών 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 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Or. en

Τροπολογία 34
Phil Prendergast

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 
και της βιο-ομοιότητας των 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 
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ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της 
βιοϊσοδυναμίας ή της βιο-ομοιότητας του 
φαρμάκου.

Or. en

Τροπολογία 35
Bernadette Vergnaud

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 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή 
της βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς και της ομοιότητας των βιο-
ομοειδών φαρμάκων, ελέγχονται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας και μπορούν να 
επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 36
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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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

Τροπολογία 37
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
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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.

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

Τροπολογία 38
Phil Prendergast

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 

(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 
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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.

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

Τροπολογία 39
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή στα 
ακόλουθα:

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε μέτρα 
που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των 
φαρμάκων που μπορούν να 
περιλαμβάνονται σε συμβατικές 
συμφωνίες ή διαδικασίες για δημόσιες 
συμβάσεις.
Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή στα 
ακόλουθα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν οι καθιερωμένοι μηχανισμοί κάλυψης/επιστροφής δαπανών δεν θεωρούνται κατάλληλοι, 
ιδίως όπου υφίσταται υψηλότερο από το σύνηθες επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά τις 
συνέπειες ενός φαρμάκου σε ασθενείς και κοινωνία, η αρχή επιστροφής δαπανών καθώς και ο 
κατασκευαστής μπορούν να συνάπτουν συμφωνία επί συγκεκριμένων όρων που ρυθμίζονται σε 
συμβάσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Οι 
συμφωνίες αυτές, οι οποίες αποκλίνουν από τις πρότυπες διοικητικές πρακτικές, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι δεν επιβάλλονται στον αιτούντα.

Τροπολογία 40
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – 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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – 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 

α) σε συμφωνίες που συνάπτονται κατόπιν 
γραπτής αίτησης του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας με τις δημόσιες αρχές και 
αποσκοπούν στην ένταξη ενός φαρμάκου 
στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, με παράλληλη 
παρακολούθηση στοιχείων που 
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συνθήκες· συμφωνούνται εκ των προτέρων με τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας για την 
αντιμετώπιση αποδεικτικών 
ανασφαλειών που συνδέονται με την 
αποτελεσματικότητα και την κατάλληλη 
χρήση του φαρμάκου στην κλινική 
πρακτική διαχρονικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι καθιερωμένοι μηχανισμοί κάλυψης/επιστροφής δαπανών δεν θεωρούνται κατάλληλοι, 
ιδίως όπου υφίσταται υψηλότερο από το σύνηθες επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά τις 
συνέπειες ενός φαρμάκου σε ασθενείς και κοινωνία, η αρχή επιστροφής δαπανών καθώς και ο 
κατασκευαστής μπορούν να συνάπτουν συμφωνία επί συγκεκριμένων όρων που ρυθμίζονται σε 
συμβάσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Οι 
συμφωνίες αυτές, οι οποίες αποκλίνουν από τις πρότυπες διοικητικές πρακτικές, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι δεν επιβάλλονται στον αιτούντα.

Τροπολογία 42
Ashley Fox

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι καθιερωμένοι μηχανισμοί κάλυψης/επιστροφής δαπανών δεν θεωρούνται κατάλληλοι, 
ιδίως όπου υφίσταται υψηλότερο από το σύνηθες επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά τις 
συνέπειες ενός φαρμάκου σε ασθενείς και κοινωνία, η αρχή επιστροφής δαπανών καθώς και ο 
κατασκευαστής μπορούν να συνάπτουν συμφωνία επί συγκεκριμένων όρων που ρυθμίζονται σε 
συμβάσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Οι 
συμφωνίες αυτές, οι οποίες αποκλίνουν από τις πρότυπες διοικητικές πρακτικές, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι δεν επιβάλλονται στον αιτούντα.
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Τροπολογία 43
Jorgo Chatzimarkakis

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 
διαδικασίες για δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «βιο-ομοειδές φάρμακο»: παρόμοιο 
βιολογικό φαρμακευτικό προϊόν το οποίο 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για την 
έγκριση της τιμής του προϊόντος. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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, 
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 

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, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
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αρχές. αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 47
Phil Prendergast

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, 
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.

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, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 48
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 



PE497.814v01-00 20/61 AM\915272EL.doc

EL

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, 
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.

λογική και αντικειμενικά αιτιολογημένη
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, 
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 εν λόγω απόφαση θα πρέπει να 
δημοσιοποιείται με σαφή και διαφανή 
τρόπο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος μετά την έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 49
Bernadette Vergnaud

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 

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 90 ημερών από την 
παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Όσον 
αφορά τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 30 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
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αποφάσεων, 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.

αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
Phil Prendergast

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 30 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

Τροπολογία 51
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον δεν υπάρξει απόφαση εντός 
της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται 
στις παραγράφους 3 και 5, ο αιτών 
δικαιούται να κυκλοφορήσει το προϊόν 
στην προτεινόμενη τιμή.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 52
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν την κυκλοφορία του εν 
λόγω φαρμάκου στην τιμή που προτείνεται 
από τον αιτούντα, η απόφαση αυτή 
περιέχει αιτιολόγηση με βάση 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης, 
της γνώμης ή της σύστασης 
εμπειρογνώμονα στην οποία βασίζεται. Ο 
αιτών ενημερώνεται για όλα τα διαθέσιμα 

7. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν την κυκλοφορία του εν 
λόγω φαρμάκου στην τιμή που προτείνεται 
από τον αιτούντα, η απόφαση αυτή 
περιέχει αιτιολόγηση με βάση 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. 
Ο αιτών ενημερώνεται για όλα τα 
διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
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μέσα έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
δικαστικής προστασίας, και για τις 
προθεσμίες άσκησής τους.

προθεσμίες άσκησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση εκπόνησης έκθεσης εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη στήριξη της αντίθετης προς τα 
εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών απόφασης που λαμβάνουν οι αρχές κρίνεται 
δυσανάλογη.

Τροπολογία 53
Bernadette Vergnaud

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθώς η τιμολόγηση των φαρμάκων αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, τα κράτη μέλη δεν 
χρειάζεται να κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για 
την αξιολόγηση της τιμής ενός φαρμάκου.

Τροπολογία 54
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 

9. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μειώσουν την τιμή ενός συγκεκριμένου 
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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 
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.

κατονομαζόμενου φαρμάκου με δική τους 
πρωτοβουλία, η απόφαση αυτή περιέχει 
αιτιολόγηση με βάση αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Η 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση εκπόνησης έκθεσης εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη στήριξη της αντίθετης προς τα 
εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών απόφασης που λαμβάνουν οι αρχές κρίνεται 
δυσανάλογη.

Τροπολογία 55
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για την 
αύξηση της τιμής του προϊόντος. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση συντακτικού χαρακτήρα και διαγραφή της φράσης «ανά πάσα στιγμή» καθώς 
δημιουργεί νομική αβεβαιότητα.
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Τροπολογία 56
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 57
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 58
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 59
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να 
μην επιτρέψουν το σύνολο ή μέρος της 
ζητούμενης αύξησης της τιμής, η απόφαση 
περιέχει τους λόγους με βάση 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, ο δε αιτών ενημερώνεται 
σχετικά με όλα τα μέσα έννομης 

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

άσκησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη της απόφασης των αρχών 
αναφορικά με την επαναξιολόγηση, η οποία αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 61
Bernadette Vergnaud

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη της απόφασης των αρχών 
αναφορικά με την επαναξιολόγηση, η οποία αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 62
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 63
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη της απόφασης των αρχών 
αναφορικά με την επαναξιολόγηση, η οποία αντίκειται στα εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 64
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 65
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία διάθεσης έχουν γνώση της 
πραγματικής τιμής του φαρμάκου, ούτως 
ώστε να αποτραπούν πιθανές 
στρεβλώσεις λόγω αδιαφάνειας κατά την 
παρουσίαση των τιμών στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι άτυπες συμφωνίες, όπως, για παράδειγμα, οι συμφωνίες έκπτωσης μεταξύ 
φαρμακοπαραγωγών και ταμείων υγείας, έχουν αυξηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι 
ορατή από ιατρούς και φαρμακοποιούς η πραγματική τιμή του φαρμάκου και να μην λαμβάνει 
πάντα ο ασθενής το πλέον συμφέρον και επομένως οικονομικότερο φάρμακο.

Τροπολογία 66
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Αν το δημόσιο σύστημα 
ασφάλισης υγείας περιλαμβάνει 
περισσότερα συστήματα ή κατηγορίες 
κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτηση για την κάλυψη του κόστους του 
προϊόντος του στο πλαίσιο του συστήματος 
ή της κατηγορίας της επιλογής του. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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 
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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.

κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 68
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 69
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 71
Phil Prendergast

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 

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 
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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.

τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

6. Ανεξάρτητα από την οργάνωση των 
εσωτερικών τους διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το συνολικό χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη διαδικασία 
κάλυψης του κόστους ενός φαρμάκου η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία 
έγκρισης τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 
3 δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία δεν υπερβαίνει τις 180 
ημέρες. Όσον αφορά τα γενόσημα 
φάρμακα, η προθεσμία αυτή δεν 
υπερβαίνει τις 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το 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 
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παράγραφος 5. παράγραφος 5.

Or. fr

Τροπολογία 73
Phil Prendergast

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 60 ημέρες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος του φαρμάκου 
αναφοράς καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας. 
Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 74
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 75
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
κατάλληλο έντυπο και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη ή 
μη του κόστους των φαρμάκων στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας. Δημοσιεύονται επίσης 
η ταυτότητα και οι δηλώσεις 
ενδιαφέροντος των εμπειρογνωμόνων που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. hu

Αιτιολόγηση

Το μέρος της πρότασης στο οποίο προβλέπεται η επιβολή προστίμου και η καταβολή 
αποζημίωσης σε αποφαινόμενη αρχή για τη μη λήψη απόφασης εντός της προθεσμίας είναι 
απαράδεκτο. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν προσωρινά μέτρα. Ένα φάρμακο δεν μπορεί να 
υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης μέσω προσωρινού μέτρου. Επίσης, δεν καθίσταται σαφής η 
βάση υπολογισμού του ύψους του προστίμου και της αποζημίωσης. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει 
να υποστηριχθεί η ιδέα δημιουργίας ή διορισμού μιας «υπερ-αρχής» που θα είναι υπεύθυνη για 
την καταβολή της αποζημίωσης.

Τροπολογία 77
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 
να αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω 
ζημίας των σχετικών συμφερόντων·
β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·
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γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι το όργανο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες των δυνητικών μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και για 
το δημόσιο συμφέρον, και δύνανται να 
αποφασίσουν να μη λάβουν τέτοια μέτρα 
αν οι αρνητικές συνέπειές τους είναι 
μεγαλύτερες από τα οφέλη.

Or. fr

Τροπολογία 78
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – 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 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Phil Prendergast
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να αναφέρει τυχόν περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με τις προθεσμίες του 
άρθρου 7 προς το σχετικό όργανο, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εφόσον η 
αρμόδια αρχή δεν έχει κατορθώσει να 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 80
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Phil Prendergast

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
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Or. en

Τροπολογία 82
Phil Prendergast

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

Τροπολογία 83
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δηλώνει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει την απόφασή του. 
Επιπλέον, όταν το όργανο δεν διαθέτει 
δικαστική αρμοδιότητα, 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 
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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.

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

Τροπολογία 84
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση εκπόνησης έκθεσης εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη στήριξη της αντίθετης προς τα 
εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών απόφασης που λαμβάνουν οι αρχές κρίνεται 
δυσανάλογη.
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Τροπολογία 85
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη της αντίθετης προς τα εμπορικά 
συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών απόφασης των αρχών, όσον αφορά τον αποκλεισμό 
ενός φαρμάκου από το πλαίσιο του δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας, κρίνεται 
δυσανάλογη.

Τροπολογία 86
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 87
Phil Prendergast

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

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία τα φάρμακα 
κατατάσσονται ενόψει της κάλυψης του 
κόστους τους στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 88
Phil Prendergast

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 89
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση εκπόνησης έκθεσης εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη στήριξη της αντίθετης προς τα 
εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών απόφασης που λαμβάνουν οι αρχές κρίνεται 
δυσανάλογη.

Τροπολογία 90
Phil Prendergast

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, δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 91
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ύστερα από αίτημα του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας του οποίου τα συμφέροντα ή 
η νομική κατάσταση θίγονται από τα μέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον εν λόγω 
κάτοχο σχετικά με όλα τα μέσα έννομης 
προστασίας που διαθέτει, μεταξύ αυτών 
και για τα μέσα δικαστικής προστασίας, 
και σχετικά με τις προθεσμίες άσκησής 
τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση λεπτομερούς αιτιολόγησης με σκοπό τη στήριξη της απόφασης των αρχών 
αναφορικά με την πολιτική τους στον τομέα της συνταγογράφησης, η οποία αντίκειται στα 
εμπορικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών, κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 92
Sirpa Pietikäinen

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

Τροπολογία 93
Ashley Fox
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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 βασίστηκε 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 94
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή
βιοϊσοδυναμίας

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 95
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπληρωματικές αποδείξεις ποιότητας, 
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή 
βιοϊσοδυναμίας

Μη επαναξιολόγηση των στοιχείων στα 
οποία βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος πρέπει να παραμείνει γενικός και να μην αποτελεί κατάλογο όλων των στοιχείων που 
δεν πρέπει να υπόκεινται σε επαναξιολόγηση.

Τροπολογία 96
Phil Prendergast

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

Τροπολογία 97
Ashley Fox

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.

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 
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φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σχετικά με τη μη επαναξιολόγηση των στοιχείων στα οποία βασίστηκε 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 98
Bernadette Vergnaud

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.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή, 
κατά περίπτωση, της βιοϊσοδυναμίας ή
της βιο-ομοιότητας του φαρμάκου ή των 
κριτηρίων για τον καθορισμό ενός 
φαρμάκου ως ορφανού.

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία που έχουν προκύψει κατά τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας για σκοπούς αξιολόγησης 
της τεχνολογίας υγείας ή 
φαρμακοοικονομικής αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή στην τροπολογία 19 γίνεται προκειμένου να συμπεριληφθεί και η βιο-ομοιότητα
που έχει θεσπιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) στο στάδιο της 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 100
Phil Prendergast

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.

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.
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Or. en

Τροπολογία 101
Sirpa Pietikäinen

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.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα κριτήρια στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 102
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

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 

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, στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και στους 
εμπλεκόμενους φορείς 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 
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επιχειρηματικό απόρρητο. την εθνική νομοθεσία σχετικά με το 
επιχειρηματικό απόρρητο.

Or. en

Τροπολογία 103
Sirpa Pietikäinen

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 
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τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 104
Bernadette Vergnaud

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 
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κειμένων αυτών είναι αναγκαία για να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες του 
προτεινόμενου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εκ νέου το 
σχέδιο του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όταν πραγματοποιήσουν 
αλλαγές στο σχέδιο οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής του ή η ουσία, ή να 
συντομεύεται το αρχικώς προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός 
τριών μηνών.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, 
ιδίως αν αυτές υποδεικνύουν ότι το 
σχέδιο μέτρου ενδέχεται να είναι 
ασυμβίβαστο με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. hu

Τροπολογία 106
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Τροπολογία 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν ταυτόχρονα τα κείμενα των 
βασικών νομοθετικών ή κανονιστικών 

διαγράφεται
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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.

Or. hu

Τροπολογία 108
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να 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.

Or. en

Τροπολογία 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. hu

Τροπολογία 110
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
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.

Or. en

Τροπολογία 111
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή αποστέλλει τις παρατηρήσεις 
της στο κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 112
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός τριών 
μηνών, και, στη συνέχεια, το κράτος 
μέλος θα τις δημοσιεύσει υπό μορφή 
διαδικτυακής βάσης δεδομένων.

Or. hu

Τροπολογία 113
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από το οικείο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όταν το οικείο κράτος μέλος 
υιοθετήσει οριστικά το σχέδιο μέτρου, 
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Αν έχουν 
διατυπωθεί παρατηρήσεις από την 

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

με την παράγραφο 4, η κοινοποίηση αυτή 
συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με τις 
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που 
διατυπώθηκαν, την οποία η Επιτροπή θα 
δημοσιεύσει υπό μορφή διαδικτυακής 
βάσης δεδομένων προσβάσιμης από το 
κοινό.

Or. hu

Τροπολογία 115
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Όταν το οικείο κράτος μέλος υιοθετήσει 
οριστικά το σχέδιο μέτρου, θα πρέπει να
κοινοποιεί το τελικό κείμενο στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 116
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί 
προσβάσιμη από το κοινό ηλεκτρονική 
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βάση δεδομένων που περιέχει συγκριτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
προμήθειας για όλα τα φάρμακα που 
αγοράζονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατάλογο των φαρμάκων, οι τιμές 
των οποίων κατεγράφησαν κατά την εν 
λόγω περίοδο, και των τιμών που 
μπορούν να εξασφαλισθούν για τα εν 
λόγω προϊόντα.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των τιμών και η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των φαρμάκων μεταξύ των 
κρατών μελών είναι σημαντικές. Το εν εξελίξει έργο EURIPID, το οποίο χρηματοδοτείται τόσο 
από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη, αποσκοπεί στη δυνατότητα παροχής σύγκρισης 
των τιμών των φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών. Το έργο θα πρέπει να συνεχιστεί για 
λόγους διαφάνειας των τιμών. Επομένως, όσον αφορά την κοινοποίηση των τιμών στην 
Επιτροπή, το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας για τη διαφάνεια (89/105/ΕΟΚ) πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη νέα οδηγία. Έτσι εξηγείται η προτεινόμενη προσθήκη στην πρώτη 
παράγραφο.

Τροπολογία 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) κατάλογο των φαρμάκων, για τις 
τιμές των οποίων εγκρίθηκε αύξηση κατά 
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την εν λόγω περίοδο, και των νέων τιμών 
που μπορούν να εξασφαλισθούν για τα εν 
λόγω προϊόντα.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των τιμών και η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των φαρμάκων μεταξύ των 
κρατών μελών είναι σημαντικές. Το εν εξελίξει έργο EURIPID, το οποίο χρηματοδοτείται τόσο 
από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη, αποσκοπεί στη δυνατότητα παροχής σύγκρισης 
των τιμών των φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών. Το έργο θα πρέπει να συνεχιστεί για 
λόγους διαφάνειας των τιμών. Επομένως, όσον αφορά την κοινοποίηση των τιμών στην 
Επιτροπή, το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας για τη διαφάνεια (89/105/ΕΟΚ) πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη νέα οδηγία. Έτσι εξηγείται η προτεινόμενη προσθήκη στην πρώτη 
παράγραφο.


