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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 
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.

(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. Estes requisitos visam 
também garantir maior previsibilidade e 
segurança jurídica aos fabricantes de 
produtos farmacêuticos e contribuir para 
incentivar a investigação e colocação no 
mercado de medicamentos inovadores, em 
benefício dos doentes. 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
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para facilitar o cumprimento 
destes prazos, poderá ser útil que os 
requerentes iniciem os procedimentos de 
aprovação do preço ou de inclusão de um 
medicamento nos sistemas de seguro de 
saúde já antes de a autorização de 
comercialização ser formalmente 
concedida. Para esse fim, os Estados-
Membros podem conceder aos 
requerentes a possibilidade de 
apresentarem o pedido, logo que seja 
emitido um parecer favorável, sobre o 
caso, pelo Comité dos Medicamentos para 
Uso Humano ou pela autoridade nacional 
responsável pelo procedimento de 
autorização de comercialização. Nesses 
casos, os prazos devem ter início a partir 
da data de receção formal da autorização 
de comercialização. 

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A utilidade dos recursos judiciais 
disponíveis nos Estados-Membros para 
fazer respeitar os prazos foi limitada em 
virtude da morosidade em geral dos 
processos nos tribunais nacionais, que 
desencorajam as empresas afetadas de 
intentar ações judiciais. Por conseguinte, é 
necessário dispor de mecanismos eficazes 
para controlar e fazer respeitar os prazos 
das decisões de fixação de preços e 

(13) A utilidade dos recursos judiciais 
disponíveis nos Estados-Membros para 
fazer respeitar os prazos foi limitada em 
virtude da morosidade em geral dos 
processos nos tribunais nacionais, que 
desencorajam as empresas afetadas de 
intentar ações judiciais. Por conseguinte, é 
necessário dispor de mecanismos eficazes 
para controlar e fazer respeitar os prazos 
das decisões de fixação de preços e 
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reembolsos. reembolsos. Para esse fim, os 
Estados-Membros devem designar uma 
instância, que pode ser uma instância já 
existente, com poderes para a imposição 
das medidas corretivas previstas na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 4

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 
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. 

De igual modo, no caso dos medicamentos 
órfãos, os Estados-Membros não devem 
reavaliar os critérios da designação de 
«órfão», incluindo o benefício 
significativo. No entanto, caso seja 
necessário para a decisão de fixação de 
preços e reembolsos, incluindo a 
avaliação das tecnologias da saúde ou a 
realização de uma avaliação fármaco 
económica, os Estados-Membros podem 
ter em conta dados sobre a avaliação 
destes elementos durante o procedimento 
de autorização de comercialização.  

Or. en



PE494.638v01-00 6/20 PA\911144PT.doc

PT

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «avaliação das tecnologias da saúde», a 
avaliação da eficácia relativa ou da 
eficácia a curto e longo prazo do 
medicamento em comparação com outras 
tecnologias da saúde utilizadas no 
tratamento da patologia associada.

(5) «avaliação das tecnologias da saúde», a 
avaliação das questões médicas, sociais, 
económicas e éticas relacionadas com a 
utilização de uma tecnologia da saúde, de 
forma sistemática, transparente, objetiva e 
sólida. O objetivo é informar a 
formulação de políticas de saúde seguras 
e eficazes e centradas no doente e tentar 
obter o melhor valor.

Or. en

Justificação

A definição de ATS prevista na presente Diretiva deve estar de acordo com a definição das 
agências nacionais de ATS que cooperam com a EUnetHTA.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 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 que um 
pedido de aprovação do preço de um 
medicamento possa ser introduzido em 
qualquer altura pelo titular da autorização 
de introdução no mercado. Os 
Estados-Membros podem também 
permitir aos titulares de uma autorização 
de comercialização que apresentem esses 
pedidos, logo que o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
726/2004 ou a autoridade competente 
nacional tenha emitido um parecer 
favorável. As autoridades competentes 
remetem ao requerente um aviso de 
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receção oficial no prazo de 10 dias.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção. Para ajudar os Estados-Membros a respeitar os prazos, pode ser útil que os pedidos 
sejam apresentados numa fase inicial, imediatamente após parecer favorável do CMUH ou 
depois de a autoridade nacional responsável pelo procedimento de autorização de 
comercialização ter emitido parecer favorável. 

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 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 devem assegurar a 
adoção de uma decisão relativa ao preço a 
aplicar à especialidade farmacêutica e a sua 
comunicação ao requerente no prazo de 
sessenta dias que se segue à receção do 
pedido apresentado ou, se apropriado, da 
receção formal da autorização de 
comercialização, em conformidade com as 
normas estabelecidas no Estado-membro 
em causa pelo titular de uma autorização 
de comercialização. 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.

Or. en

Justificação

Para ajudar os Estados-Membros a respeitar os prazos, pode ser útil que os pedidos sejam 
apresentados numa fase inicial, imediatamente após parecer favorável do CMUH ou depois 
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de a autoridade nacional responsável pelo procedimento de autorização de comercialização 
ter emitido parecer favorável. No entanto, nesses casos os prazos têm início apenas após a 
receção formal da autorização de comercialização, o que concederia às autoridades 
nacionais um prazo suplementar para processar o pedido.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 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 o 
requerente, no prazo de 10 dias, 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.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção.
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 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 que um 
pedido de aumento 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 no prazo de 10 
dias.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem de 
forma detalhada as informações 
pormenorizadas e os documentos a 
apresentar pelo requerente. 

4. Os Estados-Membros estabelecem e 
divulgam numa publicação adequada de 
forma detalhada as informações 
pormenorizadas e os documentos a 
apresentar pelo requerente. 

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam imediatamente o 
requerente das informações 
pormenorizadas suplementares que são 

O requerente fornece às autoridades 
competentes as informações adequadas 
incluindo elementos detalhados dos factos 
ocorridos desde a última determinação do 
preço do medicamento que, na sua opinião, 
justificam o aumento de preço solicitado. 
Se as informações justificativas do pedido 
não forem adequadas, as autoridades 
competentes notificam o requerente, no 
prazo de 10 dias, das informações 
pormenorizadas suplementares que são 
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necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os Estados-
Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

necessárias e tomam a sua decisão final no 
prazo de 60 dias após a receção dessas 
informações suplementares. Os Estados-
Membros não solicitam quaisquer 
informações suplementares que não sejam 
explicitamente exigidas ao abrigo da 
legislação nacional ou de orientações 
administrativas.

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, os critérios a ter em conta e os documentos necessários para a 
aprovação de um aumento de preço devem ser divulgados numa publicação apropriada, tal 
como os critérios para aprovação de preço. Para assegurar a eficácia deste procedimento, 
seria útil que houvesse um prazo claramente estabelecido para o aviso de receção. O objetivo 
é evitar atrasos indevidos no aviso de receção.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 5 – ponto 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 com base em critérios objetivos e 
verificáveis, incluindo, se necessário, uma 
justificação das categorias de 
medicamentos objeto do congelamento ou 
da redução de preços. 

Além disso, pelo menos uma vez por ano, 
esse Estado-Membro deve efetuar uma 
análise para determinar se as condições 
macroeconómicas justificam que o 
congelamento continue inalterado.

Or. en
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Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 5 – ponto 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 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 no prazo de 10 
dias.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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 

3. 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 
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receção do pedido. 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.  Se for concedida a isenção, 
as autoridades competentes publicam 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado. 

receção do pedido. Se as informações 
justificativas do pedido não forem 
adequadas, as autoridades competentes 
notificam o requerente no prazo de 10 dias
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 isenção, 
as autoridades competentes publicam 
imediatamente um anúncio do aumento de 
preço autorizado. 

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 7 – ponto 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 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. Os 
Estados-Membros podem também 
permitir aos titulares de uma autorização 
de comercialização que apresentem esses 
pedidos, logo que o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
726/2004 ou a autoridade competente 
nacional tenha emitido um parecer 
favorável. 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 
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regime ou categoria da sua escolha. As 
autoridades competentes remetem ao 
requerente um aviso de receção oficial no 
prazo de 10 dias.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção. Para ajudar os Estados-Membros a respeitar os prazos, pode ser útil que os pedidos 
sejam apresentados numa fase inicial, imediatamente após parecer favorável do CMUH ou 
depois de a autoridade nacional responsável pelo procedimento de autorização de 
comercialização ter emitido parecer favorável. 

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 7 – ponto 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 
ou, se apropriado, da receção formal da 
autorização de comercialização. 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.

Or. en
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Justificação

Para ajudar os Estados-Membros a respeitar os prazos, pode ser útil que os pedidos sejam 
apresentados numa fase inicial, imediatamente após parecer favorável do CMUH ou depois 
de a autoridade nacional responsável pelo procedimento de autorização de comercialização 
ter emitido parecer favorável. Nesses casos, no entanto, os pedidos iniciam-se apenas após a 
receção formal da autorização de comercialização, o que concederia às autoridades 
nacionais um prazo suplementar para processar o pedido.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 7 – ponto 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 o 
requerente, no prazo de 10 dias, 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.

Or. en

Justificação

Para assegurar a eficácia deste procedimento, seria útil que houvesse um prazo claramente 
estabelecido para o aviso de receção. O objetivo é evitar atrasos indevidos no aviso de 
receção.
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

(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;

(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;

(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. 

Or. en

Justificação

Mesmo que possam vir a ter um efeito dissuasor e incitem as autoridades nacionais de 
fixação de preços e reembolsos a manter os preços, as sanções pecuniárias também podem 
ter um efeito colateral negativo, nomeadamente, que as autoridades prefiram indeferir o 
pedido, em vez de correrem o risco de pagamento dessas sanções. 
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 11 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os n.os 2, 3 e 4 são aplicáveis quando 
um Estado-Membro adota medidas 
destinadas a controlar ou promover a 
prescrição de medicamentos específicos.

1. Os n.os 2, 3 e 4 são aplicáveis quando 
um Estado-Membro adota medidas 
destinadas a controlar ou promover a 
prescrição de medicamentos específicos ou 
de uma categoria de medicamentos.

Or. en

Justificação

A transparência deve também ser aplicada a medidas que visem promover a prescrição de 
categorias de medicamentos e não somente à prescrição de medicamentos com uma 
designação específica.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 13

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 do medicamento ou os 
critérios de designação de medicamento 
órfão. 

No entanto, a presente diretiva não 
impede 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
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Justificação

O objetivo da presente disposição é evitar atrasos no procedimento devidos à reavaliação de 
elementos previamente avaliados durante o procedimento para autorização de 
comercialização. No entanto, deve clarificar-se que os Estados-Membros podem ter acesso a 
estes dados e nos mesmos basear as suas decisões de fixação de preços e reembolsos. 

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 16 – ponto 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, comunicam 
de imediato à Comissão o projeto de 
medida proposta, bem como uma 
fundamentação dos motivos em que a 
medida se baseia e a data prevista para 
adoção definitiva.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem também fornecer à Comissão um calendário indicativo do 
procedimento de tomada de decisão, para que a Comissão possa enviar observações, caso 
existam, antes da adoção definitiva. 

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 16 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão pode enviar as suas 
observações ao Estado-Membro que 
comunicou o projeto de medida antes da 
adoção definitiva pelo Estado-Membro.

O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 

O Estado-Membro em causa atende na 
medida do possível às observações da 
Comissão, sobretudo se estas indicarem 



PE494.638v01-00 18/20 PA\911144PT.doc

PT

que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.

que o projeto de medida pode ser 
incompatível com o direito da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Clarificação quanto a que a possibilidade de a Comissão enviar comentários sobre o projeto 
de medida não suspende o procedimento a nível nacional, o que criaria atrasos indevidos. 

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 16 – ponto 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.

Or. en

Justificação

A alteração visa simplificar o procedimento de notificação para torná-lo menos complexo 
para os Estados-Membros. Isto não impedirá a Comissão de solicitar às autoridades 
nacionais que facultem informações, caso surjam dúvidas sobre possíveis conflitos com a 
legislação europeia. No entanto, o envio sistemático de relatórios pelos Estados-Membros em 
causa poderia representar para as autoridades nacionais demasiados encargos 
administrativos, os quais devem ser evitados. 

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 17 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro de […] [inserir uma 
data - o ano seguinte à data mencionada 

1. Até 1 de julho de […] [inserir uma data 
- o ano seguinte à data mencionada no 
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no artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, 
daí em diante, até 31 de janeiro e 1 de 
julho de cada ano, os Estados-Membros 
comunicam à Comissão e divulgam numa 
publicação adequada um relatório 
pormenorizado com a seguinte informação:

artigo 18.º, n.º 1, segundo parágrafo] e, daí 
em diante, até 1 de julho de cada ano, os 
Estados-Membros comunicam à Comissão 
e divulgam numa publicação adequada um 
relatório pormenorizado com a seguinte 
informação:

(a) o número de pedidos recebidos em 
conformidade com os artigos 3.º, 4.º e 7.º 
durante o ano transato;

(a) o número de pedidos recebidos em 
conformidade com os artigos 3.º, 4.º e 7.º 
durante o ano transato;

(b) o tempo necessário para a tomada de 
uma decisão relativa a cada um dos 
pedidos recebidos em conformidade com 
os artigos 3.º, 4.º e 7.º;

(b) o tempo necessário para a tomada de 
uma decisão relativa a cada um dos 
pedidos recebidos em conformidade com 
os artigos 3.º, 4.º e 7.º;

(c) uma análise dos principais motivos de 
atraso, se for caso disso, juntamente com 
recomendações para tornar os 
procedimentos de tomada de decisão 
conformes aos prazos previstos na 
diretiva.

(c) uma análise dos principais motivos de 
atraso, se for caso disso.

Or. en

Justificação

Um relatório anual será suficiente para que a Comissão obtenha os dados relevantes. A data 
deve ser fixada em 1 de julho para permitir um número suficiente de pedidos ao abrigo das 
novas disposições nacionais que transpõem a presente diretiva, a fim de que o primeiro 
relatório contenha dados suficientes. As recomendações no sentido de adequar os processos 
de tomada de decisão aos prazos da diretiva devem ser feitas pela Comissão ou por um órgão 
independente e não pelas autoridades nacionais.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 17 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão publica semestralmente um 
relatório sobre as informações apresentadas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o n.º 1.

2. A Comissão publica anualmente um 
relatório sobre as informações apresentadas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o n.º 1.

Or. en
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Justificação

Um relatório anual da Comissão seria mais útil, pois seria redigido com base num conjunto 
mais vasto de informações, enviadas pelos Estados-Membros através dos seus próprios 
relatórios. Alinhamento com a alteração anterior relativa aos relatórios nacionais anuais 
sobre a implementação dos prazos.


