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Alteração 25
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º e 168.º,

Or. fr

Justificação

Esta proposta não diz respeito à livre circulação de qualquer tipo de bens, mas sim à livre 
circulação de medicamentos e à fixação dos respetivos preços, inserindo-se esta última na 
competência dos Estados-Membros no domínio da saúde pública. O artigo 168.º do TFUE 
deve, portanto, ser aditado à base jurídica.

Alteração 26
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de assegurar aos doentes o 
acesso a medicamentos em toda a União, 
bem como uma efetiva livre circulação de 
mercadorias, os Estados-Membros devem 
utilizar razoavelmente os preços de 
referência externa, nomeadamente 
através da comparação com 
Estados-Membros que tenham um nível 
de rendimento equiparável. Está 
demonstrado que a utilização 
incondicional dos preços de referência 
externa reduz a disponibilidade dos 
medicamentos ao encorajar a falta dos 
mesmos nos Estados-Membros onde se 
praticam preços baixos.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser encorajados a adotar uma abordagem razoável 
relativamente à utilização dos preços de referência externa, incluindo no respetivo sistema de 
referenciamento os Estados-Membros com um poder de compra equiparável. Caso contrário, 
os produtores teriam relutância em colocar os seus produtos no mercado dos 
Estados-Membros onde os preços são mais baixos, apenas para evitar uma pressão no 
sentido de uma descida dos preços em toda a UE.

Alteração 27
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As disparidades a nível das medidas 
nacionais podem impedir ou distorcer o 
comércio intra-União de medicamentos e, 
por esse motivo, afetar diretamente o 
funcionamento do mercado interno de 
medicamentos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 28
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de reduzir as repercussões das 
disparidades no mercado interno, as 
medidas nacionais devem respeitar os 
requisitos processuais mínimos destinados 
a garantir que as partes em causa possam 
verificar que essas medidas não constituem 
restrições quantitativas às importações ou 
exportações ou medidas de efeito 
equivalente. Todavia, tais requisitos não 

(6) A fim de reduzir as repercussões das 
disparidades no mercado interno, as 
medidas nacionais devem respeitar os 
requisitos processuais mínimos destinados 
a garantir que as partes em causa possam 
verificar que essas medidas não constituem 
restrições quantitativas às importações ou 
exportações ou medidas de efeito 
equivalente. Essas exigências visam 
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devem afetar as políticas dos 
Estados-Membros que assentam 
fundamentalmente na livre concorrência 
para a determinação do preço dos 
medicamentos. Estes requisitos também 
não devem afetar as políticas nacionais de 
fixação de preços e de determinação de 
sistemas de segurança social, exceto na 
medida em que sejam necessários para 
alcançar a transparência na aceção da 
presente diretiva e assegurar o 
funcionamento do mercado interno.

igualmente garantir um maior grau de 
previsibilidade, transparência, equidade e 
segurança jurídica para os produtores de 
produtos farmacêuticos, contribuir para 
incentivar a investigação, o 
desenvolvimento e a colocação no 
mercado de medicamentos inovadores, em 
benefício dos doentes, e melhorar o acesso 
geral dos doentes a todos os 
medicamentos. Todavia, tais requisitos não 
devem afetar as políticas dos 
Estados-Membros que assentam 
fundamentalmente na livre concorrência 
para a determinação do preço dos 
medicamentos. Estes requisitos também 
não devem afetar as políticas nacionais de 
fixação de preços e de determinação de 
sistemas de segurança social, exceto na 
medida em que sejam necessários para 
alcançar a transparência na aceção da 
presente diretiva e assegurar o 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 29
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em virtude da diversidade das medidas 
nacionais que gerem o consumo de 
medicamentos, regulam os seus preços ou 
estabelecem as condições para o seu 
financiamento público, torna-se 
indispensável proceder à clarificação da 
Diretiva 89/105/CEE. Esta diretiva deve, 
em especial, abranger todos os tipos de 
medidas concebidas pelos Estados-
Membros que possam ter repercussões no 
mercado interno. Desde a adoção da 
Diretiva 89/105/CEE, os procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos evoluíram 

(8) Em virtude da diversidade das medidas 
nacionais que gerem o consumo de 
medicamentos, regulam os seus preços ou 
estabelecem as condições para o seu 
financiamento público, torna-se 
indispensável proceder à clarificação da 
Diretiva 89/105/CEE. Esta diretiva deve, 
em especial, abranger todos os tipos de 
medidas concebidas pelos Estados-
Membros que possam ter repercussões no 
mercado interno. Desde a adoção da 
Diretiva 89/105/CEE, os procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos evoluíram 
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e tornaram-se mais complexos. Embora 
alguns Estados-Membros tenham 
interpretado a Diretiva 89/105/CEE de 
forma restritiva, o Tribunal de Justiça 
considerou que esses procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos se inserem 
no âmbito dessa diretiva, atendendo aos 
objetivos da mesma e à necessidade de 
assegurar a sua eficácia. Por conseguinte, a 
presente diretiva deve refletir a evolução 
das políticas de fixação de preços e 
reembolsos. Uma vez que os contratos 
públicos e acordos contratuais voluntários
são objeto de regras e procedimentos 
específicos, devem excluir-se do âmbito de 
aplicação da presente diretiva as medidas 
nacionais relativas aos contratos públicos e 
acordos contratuais voluntários.

e tornaram-se mais complexos. Embora 
alguns Estados-Membros tenham 
interpretado a Diretiva 89/105/CEE de 
forma restritiva, o Tribunal de Justiça 
considerou que esses procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos se inserem 
no âmbito dessa diretiva, atendendo aos 
objetivos da mesma e à necessidade de 
assegurar a sua eficácia. Por conseguinte, a 
presente diretiva deve refletir a evolução 
das políticas de fixação de preços e 
reembolsos. Uma vez que os contratos 
públicos são objeto de regras e 
procedimentos específicos, devem excluir-
se do âmbito de aplicação da presente 
diretiva as medidas nacionais relativas aos 
contratos públicos.

Or. en

Alteração 30
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em virtude da diversidade das medidas 
nacionais que gerem o consumo de 
medicamentos, regulam os seus preços ou 
estabelecem as condições para o seu 
financiamento público, torna-se 
indispensável proceder à clarificação da 
Diretiva 89/105/CEE. Esta diretiva deve, 
em especial, abranger todos os tipos de 
medidas concebidas pelos Estados-
Membros que possam ter repercussões no 
mercado interno. Desde a adoção da 
Diretiva 89/105/CEE, os procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos evoluíram 
e tornaram-se mais complexos. Embora 
alguns Estados-Membros tenham 
interpretado a Diretiva 89/105/CEE de 
forma restritiva, o Tribunal de Justiça 

(8) Em virtude da diversidade das medidas 
nacionais que gerem o consumo de 
medicamentos, regulam os seus preços ou 
estabelecem as condições para o seu 
financiamento público, torna-se 
indispensável proceder à clarificação da 
Diretiva 89/105/CEE. Esta diretiva deve, 
em especial, abranger todos os tipos de 
medidas concebidas pelos Estados-
Membros que possam ter repercussões no 
mercado interno. Desde a adoção da 
Diretiva 89/105/CEE, os procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos evoluíram 
e tornaram-se mais complexos. Embora 
alguns Estados-Membros tenham 
interpretado a Diretiva 89/105/CEE de 
forma restritiva, o Tribunal de Justiça 
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considerou que esses procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos se inserem 
no âmbito dessa diretiva, atendendo aos 
objetivos da mesma e à necessidade de 
assegurar a sua eficácia. Por conseguinte, a 
presente diretiva deve refletir a evolução 
das políticas de fixação de preços e 
reembolsos. Uma vez que os contratos 
públicos e acordos contratuais voluntários 
são objeto de regras e procedimentos 
específicos, devem excluir-se do âmbito de 
aplicação da presente diretiva as medidas 
nacionais relativas aos contratos públicos 
e acordos contratuais voluntários.

considerou que esses procedimentos de 
fixação de preços e reembolsos se inserem 
no âmbito dessa diretiva, atendendo aos 
objetivos da mesma e à necessidade de 
assegurar a sua eficácia. Por conseguinte, a 
presente diretiva deve refletir a evolução 
das políticas de fixação de preços e 
reembolsos. Além das medidas em matéria 
de políticas de fixação direta e indireta de 
preços segundo critérios objetivos sujeitos 
a avaliação, importa assegurar a 
transparência dos preços. Só a 
transparência dos preços permite evitar 
distorções da concorrência. Uma maior 
transparência dos métodos de fixação dos 
preços permite evitar eventuais efeitos de 
distorção na perceção dos preços 
provocados pelos diferentes processos 
decisórios nos Estados-Membros em 
matéria de fixação dos preços e de 
reembolso entre fabricantes e 
seguradoras. Uma maior transparência 
dos preços traduz-se numa boa relação 
custo-eficácia, objetivo visado pela 
presente diretiva. Por seu turno, tal 
implicará poupanças para os sistemas de 
saúde.

Or. en

Alteração 31
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A juntar às medidas convencionais 
definidas por lei, regulamento ou ato 
administrativo para regular as condições 
de financiamento público dos 
medicamentos, as autoridades públicas 
participam cada vez mais em acordos cujo 
objetivo é proporcionar aos doentes o 
acesso a tratamentos inovadores através 



PE497.814v01-00 8/59 AM\915272PT.doc

PT

da inclusão de um medicamento no 
âmbito dos sistemas nacionais de seguros 
de saúde e, simultaneamente, da 
monitorização dos elementos acordados 
previamente com o titular de uma 
autorização de introdução no mercado. 
Esta monitorização visa solucionar 
incertezas probatórias relacionadas com a 
eficácia e a utilização apropriada do 
medicamento na prática clínica ao longo 
do tempo. O nível de cobertura do 
medicamento sujeito a um desses acordos 
depende do resultado da monitorização e 
é desconhecido à partida. Os termos e as 
condições desses acordos são regidos por 
contratos celebrados entre a autoridade 
pública e o titular de uma autorização de 
introdução no mercado em causa. 
Quando as autoridades públicas fazem 
com que a decisão de incluir um 
medicamento no âmbito dos sistemas 
nacionais de seguros de saúde esteja 
condicionada à celebração desse acordo, 
o acordo não deve ser considerado como 
tendo sido celebrado a pedido do titular da 
autorização de introdução no mercado.

Or. en

Justificação

Quando os mecanismos convencionais de cobertura/reembolso não são considerados 
adequados, em particular quando existem níveis de incerteza superiores aos normais no que 
toca ao efeito de um medicamento nos doentes e na sociedade, as autoridades responsáveis 
pelos reembolsos e o fabricante podem acordar condições específicas reguladas por 
contratos no sentido de assegurar o acesso dos doentes a medicamentos inovadores. Estes 
acordos, que se desviam das práticas administrativas convencionais, funcionam fora do 
âmbito da presente diretiva, desde que não sejam impostos ao requerente.

Alteração 32
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 14



AM\915272PT.doc 9/59 PE497.814v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos e a 
similaridade dos produtos biossimilares 
com o medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia, a bioequivalência ou a 
biossimilaridade do medicamento. A 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento órfão baseia-se 
igualmente na avaliação de vários 
critérios, incluindo o benefício 
significativo do medicamento 
comparativamente com todas as 
alternativas disponíveis na União, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 141/2000, que não devem ser 
reavaliados no âmbito dos procedimentos 
de fixação de preços e reembolsos.

Or. en

Alteração 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos e a 
similaridade dos medicamentos 
biossimilares com o medicamento de 
referência, são determinadas no quadro dos 
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No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os Estados-
Membros não devem, por conseguinte, 
reavaliar os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

procedimentos de autorização de 
introdução no mercado. No âmbito dos 
procedimentos de fixação de preços e 
reembolsos, os Estados-Membros não 
devem, por conseguinte, reavaliar os 
elementos em que a autorização de 
introdução no mercado se baseia, entre eles 
a qualidade, a segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

Or. en

Alteração 34
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia ou a bioequivalência do 
medicamento.

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
e a biossimilaridade dos medicamentos 
com o medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os 
Estados-Membros não devem, por 
conseguinte, reavaliar os elementos em que 
a autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a segurança, 
a eficácia, a bioequivalência ou a 
biossimilaridade do medicamento.

Or. en

Alteração 35
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência, são 
determinadas no quadro dos procedimentos 
de autorização de introdução no mercado. 
No âmbito dos procedimentos de fixação 
de preços e reembolsos, os Estados-
Membros não devem, por conseguinte, 
reavaliar os elementos em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia, entre eles a qualidade, a 
segurança, a eficácia ou a 
bioequivalência do medicamento.

(14) A qualidade, segurança e eficácia dos 
medicamentos, incluindo a bioequivalência 
dos medicamentos genéricos com o 
medicamento de referência e a 
similaridade dos medicamentos 
biossimilares, são determinadas no quadro 
dos procedimentos de autorização de 
introdução no mercado e podem ser 
reavaliadas no âmbito dos procedimentos 
de fixação de preços e reembolsos.

Or. fr

Justificação

A introdução de disposições específicas para os medicamentos genéricos constitui a principal 
mais-valia desta reformulação. Todavia, a fim de abranger o conjunto dos medicamentos 
genéricos, incluindo as bioterapias, é conveniente introduzir a noção de biossimilaridade, 
além da bioequivalência.

Alteração 36
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE, os direitos de propriedade 
intelectual não constituem um motivo
válido para rejeitar, suspender ou revogar 
uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 

(15) Em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE, os direitos de propriedade 
intelectual não constituem um motivo 
válido para rejeitar, suspender ou revogar 
uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
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como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 
genérico, as autoridades nacionais 
competentes por esses procedimentos não 
devem solicitar informações relativas à 
situação da patente do medicamento de 
referência nem analisar a validade de uma 
alegada infração de direitos de propriedade 
intelectual se o medicamento genérico for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-
Membros.

como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 
genérico ou biossimilar, as autoridades 
nacionais competentes por esses 
procedimentos não devem solicitar 
informações relativas à situação da patente 
do medicamento de referência nem analisar 
a validade de uma alegada infração de 
direitos de propriedade intelectual se o 
medicamento genérico ou biossimilar for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 37
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE, os direitos de propriedade 
intelectual não constituem um motivo 
válido para rejeitar, suspender ou revogar 
uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 

(15) Em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE, os direitos de propriedade 
intelectual não constituem um motivo 
válido para rejeitar, suspender ou revogar 
uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
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pedido relativo a um medicamento 
genérico, as autoridades nacionais 
competentes por esses procedimentos não 
devem solicitar informações relativas à 
situação da patente do medicamento de 
referência nem analisar a validade de uma 
alegada infração de direitos de propriedade 
intelectual se o medicamento genérico for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-
Membros.

pedido relativo a um medicamento 
genérico ou biossimilar, as autoridades 
nacionais competentes por esses 
procedimentos não devem solicitar 
informações relativas à situação da patente 
do medicamento de referência nem analisar 
a validade de uma alegada infração de 
direitos de propriedade intelectual se o 
medicamento genérico ou biossimilar for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 38
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE, os direitos de propriedade 
intelectual não constituem um motivo 
válido para rejeitar, suspender ou revogar 
uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 
genérico, as autoridades nacionais 
competentes por esses procedimentos não 
devem solicitar informações relativas à 

(15) Em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE, os direitos de propriedade 
intelectual não constituem um motivo 
válido para rejeitar, suspender ou revogar 
uma autorização de introdução no 
mercado. Do mesmo modo, os pedidos, os 
procedimentos de tomada de decisão e as 
decisões que visam regular os preços dos 
medicamentos ou determinar a sua 
cobertura pelos sistemas nacionais de 
seguro de saúde devem ser considerados 
como procedimentos administrativos que, 
enquanto tal, são independentes da 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual. Ao examinar um 
pedido relativo a um medicamento 
genérico ou biossimilar, as autoridades 
nacionais competentes por esses
procedimentos não devem solicitar 
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situação da patente do medicamento de 
referência nem analisar a validade de uma 
alegada infração de direitos de propriedade 
intelectual se o medicamento genérico for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-
Membros.

informações relativas à situação da patente 
do medicamento de referência nem analisar 
a validade de uma alegada infração de 
direitos de propriedade intelectual se o 
medicamento genérico ou biossimilar for 
produzido ou introduzido no mercado 
ulteriormente à sua decisão. Por 
conseguinte, as questões de propriedade 
intelectual não devem perturbar nem 
atrasar os procedimentos de fixação de 
preços e reembolsos nos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 39
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica a: A presente diretiva é aplicável a medidas 
destinadas a determinar quais os 
medicamentos que podem ser incluídos 
em acordos contratuais ou em 
procedimentos de contratação pública.
A presente diretiva não se aplica a:

Or. en

Justificação

Quando os mecanismos convencionais de cobertura/reembolso não são considerados 
adequados, em particular quando existem níveis de incerteza superiores aos normais no que 
toca ao efeito de um medicamento nos doentes e na sociedade, as autoridades responsáveis 
pelos reembolsos e o fabricante podem acordar condições específicas reguladas por 
contratos no sentido de assegurar o acesso dos doentes a medicamentos inovadores. Estes 
acordos, que se desviam das práticas administrativas convencionais, funcionam fora do 
âmbito da presente diretiva, desde que não sejam impostos ao requerente.

Alteração 40
Jorgo Chatzimarkakis
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) acordos contratuais voluntários 
celebrados entre as autoridades públicas e 
o titular de uma autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento com o objetivo de garantir o 
fornecimento, aos doentes, do referido 
medicamento em condições específicas;

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) acordos contratuais voluntários
celebrados entre as autoridades públicas e 
o titular de uma autorização de introdução 
no mercado de um medicamento com o 
objetivo de garantir o fornecimento, aos 
doentes, do referido medicamento em 
condições específicas;

a) acordos celebrados a pedido escrito do 
titular de uma autorização de introdução no 
mercado com as autoridades públicas com 
o objetivo de incluir um medicamento no 
âmbito dos sistemas nacionais de seguros 
de saúde e, simultaneamente, de 
monitorizar os elementos acordados 
previamente com o titular de uma 
autorização de introdução no mercado, 
com vista a solucionar incertezas 
probatórias relacionadas com a eficácia e 
a utilização apropriada de um dado 
medicamento ao longo do tempo;

Or. en

Justificação

Quando os mecanismos convencionais de cobertura/reembolso não são considerados 
adequados, em particular quando existem níveis de incerteza superiores aos normais no que 
toca ao efeito de um medicamento nos doentes e na sociedade, as autoridades responsáveis 
pelos reembolsos e o fabricante podem acordar condições específicas reguladas por 
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contratos no sentido de assegurar o acesso dos doentes a medicamentos inovadores. Estes 
acordos, que se desviam das práticas administrativas convencionais, funcionam fora do 
âmbito da presente diretiva, desde que não sejam impostos ao requerente.

Alteração 42
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As disposições da presente diretiva são 
aplicáveis a medidas destinadas a 
determinar quais os medicamentos que 
podem ser incluídos em acordos 
contratuais ou em procedimentos de 
contratação pública.

Suprimido

Or. en

Justificação

Quando os mecanismos convencionais de cobertura/reembolso não são considerados 
adequados, em particular quando existem níveis de incerteza superiores aos normais no que 
toca ao efeito de um medicamento nos doentes e na sociedade, as autoridades responsáveis 
pelos reembolsos e o fabricante podem acordar condições específicas reguladas por 
contratos no sentido de assegurar o acesso dos doentes a medicamentos inovadores. Estes 
acordos, que se desviam das práticas administrativas convencionais, funcionam fora do 
âmbito da presente diretiva, desde que não sejam impostos ao requerente.

Alteração 43
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As disposições da presente diretiva são 
aplicáveis a medidas destinadas a 
determinar quais os medicamentos que 
podem ser incluídos em acordos 
contratuais ou em procedimentos de 

As disposições da presente diretiva são 
aplicáveis a medidas destinadas a 
determinar quais os medicamentos que 
podem ser incluídos em procedimentos de 
contratação pública.
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contratação pública.

Or. en

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) «medicamento biossimilar», um 
medicamento biológico similar aprovado 
em conformidade com o artigo 10.º, n.º 4, 
da Diretiva 2001/83/CE;

Or. fr

Justificação

A introdução de disposições específicas para os medicamentos genéricos constitui a principal 
mais-valia desta reformulação. Todavia, a fim de abranger o conjunto dos medicamentos 
genéricos, incluindo as bioterapias, é conveniente introduzir a noção de biossimilaridade, 
além da bioequivalência.

Alteração 45
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a possibilidade de introduzir um 
pedido de aprovação de preço. As 
autoridades competentes remetem ao 
requerente um aviso de receção oficial.

Or. fr
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Justificação

Clarificação em termos de redação e supressão da referência «em qualquer altura», que dá 
azo a incerteza jurídica.

Alteração 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60 
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. fr

Alteração 47
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
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aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 
60 dias após a receção do pedido 
apresentado, em conformidade com as 
normas estabelecidas no Estado-Membro 
em causa pelo titular de uma autorização 
de introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 
60 dias após a receção do pedido 
apresentado, em conformidade com as 
normas estabelecidas no Estado-Membro 
em causa pelo titular de uma autorização 
de introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 48
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 
60 dias após a receção do pedido 
apresentado, em conformidade com as 
normas estabelecidas no Estado-Membro 
em causa pelo titular de uma autorização 
de introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão fundamentada e 
objetivamente justificada relativa ao preço 
a aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 
60 dias após a receção do pedido 
apresentado, em conformidade com as 
normas estabelecidas no Estado-Membro 
em causa pelo titular de uma autorização 
de introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes. 
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Essa decisão deve ser tornada pública de 
forma clara e transparente num prazo 
razoável após a sua adoção.

Or. en

Alteração 49
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 60
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No entanto, no 
caso dos medicamentos relativamente aos 
quais os Estados-Membros recorrem a 
avaliações das tecnologias da saúde como 
parte do seu processo de tomada de 
decisão, o prazo é de 90 dias. No que diz
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 15 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar ao medicamento e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 90
dias após a receção do pedido apresentado, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas no Estado-Membro em causa 
pelo titular de uma autorização de 
introdução no mercado. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo é de 30 dias, desde que o preço do 
medicamento de referência tenha sido 
aprovado pelas autoridades competentes.

Or. fr

Justificação

Os novos prazos fixados são irrealistas e vão muito além daquilo que é necessário para 
alcançar o objetivo pretendido pela Comissão, isto é, a disponibilização rápida dos novos 
tratamentos que sejam titulares de uma autorização de introdução no mercado «normal».

Alteração 50
Phil Prendergast
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 51
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Na ausência de uma decisão dentro do 
prazo aplicável previsto nos n.ºs 3 e 5, o 
requerente pode introduzir o 
medicamento no mercado ao preço 
proposto.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Esta disposição vai muito além da finalidade pretendida com a disponibilização rápida dos 
novos tratamentos e não é nem proporcionada nem conforme com o princípio da 
subsidiariedade. Além disso, uma medida como esta pode pôr em risco o equilíbrio 
orçamental, já de si frágil, dos sistemas nacionais de seguros de saúde.

Alteração 52
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se a autoridade competente decidir não 
autorizar a introdução no mercado do 
medicamento em causa ao preço proposto 
pelo requerente, a decisão deve conter uma 
fundamentação dos motivos com base em 
critérios objetivos e verificáveis, incluindo 
quaisquer avaliações, pareceres de peritos 
ou recomendações em que se baseie. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

7. Se a autoridade competente decidir não 
autorizar a introdução no mercado do 
medicamento em causa ao preço proposto 
pelo requerente, a decisão deve conter uma 
fundamentação dos motivos com base em 
critérios objetivos e verificáveis. O 
requerente é informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos concedidos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. fr

Justificação

A exigência de apresentação de relatórios de peritos que sustentem todas as decisões das 
autoridades contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é desproporcionada.

Alteração 53
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios que devem ser tidos 
em consideração pelas autoridades 
competentes aquando da aprovação dos 
preços dos medicamentos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Sendo a fixação do preço dos medicamentos uma competência nacional, os Estados-Membros 
não têm de comunicar a priori à Comissão os seus critérios de avaliação do preço de um 
medicamento.

Alteração 54
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se as autoridades competentes 
decidirem, por sua própria iniciativa, 
reduzir o preço de um medicamento 
especificamente designado, a decisão deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo quaisquer 
avaliações, pareceres de peritos ou 
recomendações em que se baseie. A 
decisão é comunicada ao titular da 
autorização de introdução no mercado, que 
deve ser informado de todas as vias de 
recurso de que dispõe, inclusive recursos 
judiciais, e dos prazos para a apresentação 
de tais recursos.

9. Se as autoridades competentes 
decidirem, por sua própria iniciativa, 
reduzir o preço de um medicamento 
especificamente designado, a decisão deve 
conter uma fundamentação dos motivos 
com base em critérios objetivos e 
verificáveis. A decisão é comunicada ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado, que deve ser informado de todas 
as vias de recurso de que dispõe, inclusive 
recursos judiciais, e dos prazos para a 
apresentação de tais recursos.

Or. fr
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Justificação

A exigência de apresentação de relatórios de peritos que sustentem todas as decisões das 
autoridades contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é desproporcionada.

Alteração 55
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento pode ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. As autoridades 
competentes remetem ao requerente um 
aviso de receção oficial.

2. Os Estados-Membros garantem ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a possibilidade de introduzir um 
pedido de aumento do preço de um 
medicamento. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
receção oficial.

Or. fr

Justificação

Clarificação em termos de redação e supressão da referência «em qualquer altura», que dá 
azo a incerteza jurídica.

Alteração 56
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Os novos prazos fixados são irrealistas e vão muito além daquilo que é necessário para 
alcançar o objetivo pretendido pela Comissão, isto é, a disponibilização rápida dos novos 
tratamentos que sejam titulares de uma autorização de introdução no mercado «normal».

Alteração 57
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Os novos prazos fixados são irrealistas e vão muito além daquilo que é necessário para 
alcançar o objetivo pretendido pela Comissão, isto é, a disponibilização rápida dos novos 
tratamentos que sejam titulares de uma autorização de introdução no mercado «normal».

Alteração 58
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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preço requerido.

Or. fr

Justificação

Esta disposição vai muito além da finalidade pretendida com a disponibilização rápida dos 
novos tratamentos e não é nem proporcionada nem conforme com o princípio da 
subsidiariedade. Além disso, uma medida como esta pode pôr em risco o equilíbrio 
orçamental, já de si frágil, dos sistemas nacionais de seguros de saúde.

Alteração 59
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A exigência de justificação fundamentada que sustente todas as decisões das autoridades em 
matéria de reavaliação contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é 
desproporcionada.

Alteração 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 61
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A exigência de justificação fundamentada que sustente todas as decisões das autoridades em 
matéria de reavaliação contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é 
desproporcionada.
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Alteração 62
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Clarificação em termos de redação e supressão da referência «em qualquer altura», que dá 
azo a incerteza jurídica.

Alteração 63
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A exigência de justificação fundamentada que sustente todas as decisões das autoridades em 
matéria de reavaliação contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é 
desproporcionada.

Alteração 64
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os novos prazos fixados são irrealistas e vão muito além daquilo que é necessário para 
alcançar o objetivo pretendido pela Comissão, isto é, a disponibilização rápida dos novos 
tratamentos que sejam titulares de uma autorização de introdução no mercado «normal».

Alteração 65
Anja Weisgerber
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as farmácias dispõem da informação 
sobre o preço real dos medicamentos, a 
fim de evitar eventuais efeitos de distorção 
devido à falta de transparência na 
apresentação dos preços no mercado.

Or. de

Justificação

Verificou-se um aumento dos acordos voluntários, como, por exemplo, dos contratos de 
desconto entre as indústrias farmacêuticas e as seguradoras de saúde. Desta feita, o preço 
real dos medicamentos não é claro para os médicos nem para os farmacêuticos, e aos 
doentes nem sempre lhes é prescrito o medicamento mais barato e, por conseguinte, mais 
económico.

Alteração 66
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

Clarificação em termos de redação e supressão da referência «em qualquer altura», que dá 
azo a incerteza jurídica.

Alteração 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 68
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4



PE497.814v01-00 32/59 AM\915272PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 69
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Justificação

Os novos prazos fixados são irrealistas e vão muito além daquilo que é necessário para 
alcançar o objetivo pretendido pela Comissão, isto é, a disponibilização rápida dos novos 
tratamentos que sejam titulares de uma autorização de introdução no mercado «normal».

Alteração 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. fr

Alteração 71
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. fr

Alteração 73
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

não pode ultrapassar 180 dias. No que diz 
respeito aos medicamentos genéricos, este 
prazo não pode ultrapassar 60 dias, desde 
que o medicamento de referência tenha já 
sido incluído no sistema nacional de seguro 
de saúde. Estes prazos podem ser 
prorrogados em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do presente artigo ou no 
artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 74
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Sendo a decisão de incluir ou não um medicamento no âmbito de cobertura do sistema 
nacional de seguro de saúde uma competência nacional, os Estados-Membros não têm de 
comunicar a priori à Comissão os seus critérios de avaliação.

Alteração 75
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

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

8. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios que devem ser tidos 
em consideração pelas autoridades 
competentes para decidir quando devem ou 
não incluir medicamentos no âmbito de 
cobertura do sistema nacional de seguro de 
saúde. A identidade e as declarações de 
interesse dos peritos envolvidos no 
processo de tomada de decisão devem ser 
igualmente publicadas.

Or. en

Alteração 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. hu

Justificação

A parte da proposta que impõe uma coima e o pagamento de compensações a uma autoridade 
competente por não tomar uma decisão dentro do prazo previsto é inaceitável. Esta situação 
também se aplica às possíveis medidas provisórias. Um medicamento não pode ser incluído 
no regime de apoio através de uma medida provisória. Tão pouco é claro qual seria a base 
de cálculo do montante da coima e da compensação. Por conseguinte, a ideia de uma 
«superautoridade», que seria criada ou nomeada para implementar a compensação, não deve 
ser apoiada.

Alteração 77
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do procedimento de 
recurso, os Estados-Membros designam 
uma instância e conferem-lhe poderes 
para:

Suprimido

a) tomar o mais rapidamente possível, 
através de um processo de urgência, 
medidas provisórias destinadas a corrigir 
a alegada violação ou a impedir que 
sejam causados outros danos aos 
interesses em causa;
b) nos casos em que forem pedidas 
indemnizações, indemnizar o requerente 
por perdas e danos em caso de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º, salvo se a autoridade 
competente fizer prova de que o atraso 
não lhe é imputável;
c) impor uma sanção pecuniária, 
calculada por cada dia de atraso.
Para efeitos da alínea c), a sanção 
pecuniária é calculada em função da 
gravidade e duração da violação, bem 
como da necessidade de garantir que a 
própria sanção tenha um efeito dissuasor 
que evite novas violações.
Os Estados-Membros podem prever que a 
instância prevista no primeiro parágrafo 
possa ter em conta as consequências 
prováveis da aplicação das medidas ao 
abrigo do presente número atendendo a 
todos os interesses suscetíveis de serem 
lesados, bem como o interesse público, e 
decidir não decretar essas medidas caso 
as consequências negativas das mesmas 
superem as vantagens.

Or. fr

Alteração 78
Phil Prendergast
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) apresentar quaisquer casos de 
incumprimento dos prazos previstos no 
artigo 7.º à instância relevante, em 
conformidade com a lei nacional, caso a 
autoridade competente não tenha sido 
capaz de fazer prova de que o atraso não 
lhe é imputável.

Or. en

Alteração 80
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 81
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 82
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Phil Prendergast
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 84
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

recursos.

Or. fr

Justificação

A exigência de apresentação de relatórios de peritos que sustentem todas as decisões das 
autoridades contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é desproporcionada.

Alteração 85
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A exigência de justificação fundamentada que sustente todas as decisões das autoridades 
relativamente à exclusão de um medicamento do âmbito de cobertura do sistema nacional de 
seguro de saúde e que sejam contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é 
desproporcionada.

Alteração 86
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2



AM\915272PT.doc 43/59 PE497.814v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 87
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros divulgam numa 
publicação adequada e comunicam à 
Comissão os critérios objetivos e 
verificáveis de acordo com os quais os 
medicamentos são classificados com vista
à sua inclusão no sistema nacional de 
seguro de saúde.

2. Os Estados-Membros tornam públicos e 
comunicam à Comissão os critérios 
objetivos e verificáveis de acordo com os 
quais os medicamentos são classificados 
com vista à sua inclusão no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. en

Alteração 88
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito aos medicamentos 
objeto de tal agrupamento ou classificação, 
os Estados-Membros divulgam numa 

3. No que diz respeito aos medicamentos 
objeto de tal agrupamento ou classificação, 
os Estados-Membros tornam públicas e 
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publicação adequada e comunicam à 
Comissão as metodologias utilizadas para 
determinar os limites ou as condições da 
sua inclusão no sistema nacional de seguro 
de saúde.

comunicam à Comissão as metodologias 
utilizadas para determinar os limites ou as 
condições da sua inclusão no sistema 
nacional de seguro de saúde.

Or. en

Alteração 89
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

A exigência de apresentação de relatórios de peritos que sustentem todas as decisões das 
autoridades contrárias aos interesses comerciais dos fabricantes é desproporcionada.

Alteração 90
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 91
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A pedido do titular de uma autorização 
de introdução no mercado cujos interesses 
ou posição jurídica sejam afetados pelas 
medidas a que se faz referência no n.º 1, as 
autoridades competentes devem informá-lo 
de todas as vias de recurso de que dispõe, 
inclusive recursos judiciais, e dos prazos 
para a apresentação de tais recursos.

Or. fr

Justificação

A exigência de justificação fundamentada que sustente todas as decisões das autoridades 
relativamente à sua política em matéria de prescrição e que sejam contrárias aos interesses 
comerciais dos fabricantes é desproporcionada.

Alteração 92
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

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

Or. en
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Alteração 93
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

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

Or. en

Justificação

A não-reavaliação dos elementos nos quais se baseia a autorização de introdução no 
mercado deve ser igualmente aplicável a medicamentos biossimilares aprovados de acordo 
com o artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 2001/83/CE.

Alteração 94
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

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

Or. fr

Justificação

A introdução de disposições específicas para os medicamentos genéricos constitui a principal 
mais-valia desta reformulação. Todavia, a fim de abranger o conjunto dos medicamentos 
genéricos, incluindo as bioterapias, é conveniente introduzir a noção de biossimilaridade, 
além da bioequivalência.

Alteração 95
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

Não-reavaliação dos elementos 
subjacentes à autorização de introdução 
no mercado

Or. en

Justificação

O título deve ser geral e não uma lista de tudo aquilo que não deve ser objeto de reavaliação.

Alteração 96
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Prova suplementar de qualidade, 
segurança, eficácia e bioequivalência

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

Or. en

Alteração 97
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A não-reavaliação dos elementos nos quais se baseia a autorização de introdução no 
mercado deve ser igualmente aplicável a medicamentos biossimilares aprovados de acordo 
com o artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 2001/83/CE.

Alteração 98
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É necessário que as autoridades possam proceder a reavaliações do interesse terapêutico de 
um medicamento. Na verdade, o interesse relativo a um medicamento pode variar muito em 
função da entrada no mercado de novas moléculas concorrentes ou da descoberta de uma 
nova propriedade terapêutica. Além disso, estas avaliações comparativas estão excluídas dos 
mandatos das agências que atribuem as autorizações de introdução no mercado. Por último, 
não é necessário proceder a uma reavaliação da bioequivalência.

Alteração 99
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

No entanto, a presente diretiva não deve 
impedir que os Estados-Membros utilizem 
dados gerados durante o processo de 
autorização de comercialização para 
efeitos de avaliação das tecnologias da 
saúde ou de avaliação 
fármaco-económica.

Or. en

Justificação

Ajuste à alteração 19 de modo a incluir igualmente a biossimilaridade, que é estabelecida 
pela Agência Europeia de Medicamentos na fase de autorização de introdução no mercado.

Alteração 100
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 101
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

No âmbito das decisões de fixação de 
preços e reembolsos, os Estados-Membros 
não reavaliam os critérios em que a 
autorização de introdução no mercado se 
baseia.

Or. en

Alteração 102
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 103
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 104
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

As disposições deste artigo vão além daquilo que é necessário para alcançar o objetivo 
pretendido e violam o princípio da subsidiariedade.

Alteração 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Alteração 106
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.

Suprimido

Or. hu
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Alteração 108
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
comunicar-se-ão simultaneamente o texto 
das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.

2. Se for caso disso, os Estados-Membros 
devem comunicar-se simultaneamente o 
texto das disposições legislativas ou 
regulamentares de base principal e 
diretamente relacionadas, se o 
conhecimento desse texto for necessário 
para a apreciação das implicações da 
medida proposta.

Or. en

Alteração 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. hu

Alteração 110
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 111
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão envia as suas observações ao 
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 112
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida no prazo 
de três meses, devendo então publicá-las 
numa base de dados em linha.

Or. hu
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Alteração 113
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

O Estado-Membro em causa deve atender 
às observações da Comissão.

Or. en

Alteração 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Alteração 115
Adam Bielan
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Quando o Estado-Membro em causa 
adota definitivamente o projeto de medida, 
deve comunicar sem demora o texto final à 
Comissão.

Or. en

Alteração 116
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
A Comissão deve criar e manter uma base 
de dados em linha acessível ao público 
que contenha informações comparativas 
sobre os preços de aquisição de todos os 
medicamentos comprados pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) uma lista dos medicamentos cujos 
preços foram registados durante o período 
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em causa e os preços que podem ser 
conseguidos para estes medicamentos;

Or. hu

Justificação

A transparência e a comparabilidade dos preços dos medicamentos nos Estados-Membros 
são importantes. O projeto em curso EURIPID, que é financiado conjuntamente pela 
Comissão e pelos Estados-Membros, tem como objetivo comparar os preços dos 
medicamentos nos Estados-Membros. O projeto deve continuar, tendo em vista a 
transparência dos preços. Em termos da comunicação de preços à Comissão, existe, por 
conseguinte, a necessidade de o conteúdo da «Diretiva relativa à transparência» 
(89/105/CEE) em vigor constar da nova diretiva, o que explica o aditamento sugerido no 
n.º 1.

Alteração 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) uma lista dos medicamentos cuja 
subida de preços foi autorizada durante o 
período em causa e os novos preços que 
podem ser conseguidos para estes 
medicamentos.

Or. hu

Justificação

A transparência e a comparabilidade dos preços dos medicamentos nos Estados-Membros 
são importantes. O projeto em curso EURIPID, que é financiado conjuntamente pela 
Comissão e pelos Estados-Membros, tem como objetivo comparar os preços dos 
medicamentos nos Estados-Membros. O projeto deve continuar, tendo em vista a 
transparência dos preços. Em termos da comunicação de preços à Comissão, existe, por 
conseguinte, a necessidade de o conteúdo da «Diretiva relativa à transparência» 
(89/105/CEE) em vigor constar da nova diretiva, o que explica o aditamento sugerido no 
n.º 1.


