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Ændringsforslag 43
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag bør forkastes, da det udelukkende tager hensyn til
medicinalindustriens interesser på bekostning af medlemsstaternes rettigheder og i sidste 
ende på bekostning af patienternes interesser. Medlemsstaterne pålægges strengere 
betingelser (kortere vurderingsfrister, uforholdsmæssige sanktioner og strenge 
anmeldelseskrav), mens medicinalvirksomhederne kan opnå højere priser gennem en 
stiltiende godkendelsesprocedure. Kommissionen bør fremlægge et nyt og afbalanceret 
forslag.

Ændringsforslag 44
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 og 168,

Or. fr

Begrundelse

Dette forslag vedrører ikke den frie bevægelighed for enhver type varer, men derimod den frie 
bevægelighed for lægemidler samt prisfastsættelse af disse, og sidstnævnte henhører under 
medlemsstaternes kompetence på folkesundhedsområdet. Artikel 168 i TEUF bør derfor 
tilføjes til retsgrundlaget.



PE497.983v01-00 4/57 AM\916168DA.doc

DA

Ændringsforslag 45
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 168, stk. 7, og artikel 114,

Or. en

Ændringsforslag 46
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at tage hensyn til udviklingen på 
markedet for lægemidler og nationale 
politikker til kontrol med de offentlige 
udgifter til lægemidler er det nødvendigt 
med væsentlige ændringer af alle vigtige 
bestemmelser i direktiv 89/105/EØF. Af 
hensyn til klarheden bør direktiv 
89/105/EØF derfor afløses.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 47
Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at tage hensyn til udviklingen på 
markedet for lægemidler og nationale 
politikker til kontrol med de offentlige 

(2) For at tage hensyn til udviklingen på 
markedet for lægemidler og nationale 
politikker til kontrol med de offentlige 
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udgifter til lægemidler er det nødvendigt 
med væsentlige ændringer af alle vigtige 
bestemmelser i direktiv 89/105/EØF. Af 
hensyn til klarheden bør direktiv 
89/105/EØF derfor afløses.

udgifter til lægemidler er det nødvendigt 
med væsentlige ændringer af alle vigtige 
bestemmelser i direktiv 89/105/EØF. Af 
hensyn til klarheden bør direktiv 
89/105/EØF derfor ændres.

Or. lt

Ændringsforslag 48
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Medlemsstaterne har i de seneste årtier 
været konfronteret med en støt stigning i 
udgifterne til lægemidler, hvilket har ført 
til vedtagelsen af stadig mere innovative og 
komplekse politikker til at forvalte 
forbruget af medicin inden for rammerne af 
de offentlige sygesikringsordninger. 
Navnlig har medlemsstaternes 
myndigheder gennemført en bred vifte af 
foranstaltninger til at kontrollere 
ordineringen af lægemidler, regulere priser 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
finansiering. Sådanne foranstaltninger 
sigter primært mod at fremme 
folkesundheden ved at sikre et 
tilstrækkeligt udbud af lægemidler til 
rimelige priser, samtidig med at den 
finansielle stabilitet i de offentlige 
sygesikringsordninger sikres.

(4) Medlemsstaterne har i de seneste årtier 
været konfronteret med en støt stigning i 
udgifterne til lægemidler, hvilket har ført
til vedtagelsen af stadig mere innovative og 
komplekse politikker til at forvalte 
forbruget af medicin inden for rammerne af 
de offentlige sygesikringsordninger. 
Navnlig har medlemsstaternes 
myndigheder gennemført en bred vifte af 
foranstaltninger til at kontrollere 
ordineringen af lægemidler, regulere priser 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
finansiering. Sådanne foranstaltninger 
sigter primært mod at fremme 
folkesundheden ved at sikre et 
tilstrækkeligt udbud af lægemidler på lige 
vilkår til alle EU-borgere til rimelige 
priser, samtidig med at den finansielle 
stabilitet i de offentlige 
sygesikringsordninger sikres. Lægemidler, 
der klassificeres som vigtige på WHO-
listen, bør være tilgængelige for patienter 
i alle medlemsstater, uanset markedets 
størrelse.

Or. sl
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Ændringsforslag 49
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Medlemsstaterne har i de seneste årtier 
været konfronteret med en støt stigning i 
udgifterne til lægemidler, hvilket har ført 
til vedtagelsen af stadig mere innovative og 
komplekse politikker til at forvalte 
forbruget af medicin inden for rammerne af 
de offentlige sygesikringsordninger. 
Navnlig har medlemsstaternes 
myndigheder gennemført en bred vifte af 
foranstaltninger til at kontrollere 
ordineringen af lægemidler, regulere priser 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
finansiering. Sådanne foranstaltninger 
sigter primært mod at fremme 
folkesundheden ved at sikre et 
tilstrækkeligt udbud af lægemidler til 
rimelige priser, samtidig med at den 
finansielle stabilitet i de offentlige 
sygesikringsordninger sikres.

(4) Medlemsstaterne har i de seneste årtier 
været konfronteret med en støt stigning i 
udgifterne til lægemidler, hvilket har ført 
til vedtagelsen af stadig mere innovative og 
komplekse politikker til at forvalte 
forbruget af medicin inden for rammerne af 
de offentlige sygesikringsordninger. 
Navnlig har medlemsstaternes 
myndigheder gennemført en bred vifte af 
foranstaltninger til at kontrollere 
ordineringen af lægemidler, regulere priser 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
finansiering. Sådanne foranstaltninger 
sigter primært mod at fremme 
folkesundheden for alle borgere ved at 
sikre et tilstrækkeligt udbud af effektive
lægemidler til rimelige priser, samtidig 
med at der sikres lige adgang til 
sundhedstjenesteydelser af høj kvalitet for 
alle.

Or. en

Ændringsforslag 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Medlemsstaterne har i de seneste årtier 
været konfronteret med en støt stigning i 
udgifterne til lægemidler, hvilket har ført 
til vedtagelsen af stadig mere innovative og 
komplekse politikker til at forvalte 
forbruget af medicin inden for rammerne af 
de offentlige sygesikringsordninger. 

(4) Medlemsstaterne har i de seneste årtier 
været konfronteret med en støt stigning i 
udgifterne til lægemidler, hvilket har ført 
til vedtagelsen af stadig mere innovative og 
komplekse politikker til at forvalte 
forbruget af medicin inden for rammerne af 
de offentlige sygesikringsordninger. 
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Navnlig har medlemsstaternes 
myndigheder gennemført en bred vifte af 
foranstaltninger til at kontrollere 
ordineringen af lægemidler, regulere priser 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
finansiering. Sådanne foranstaltninger 
sigter primært mod at fremme 
folkesundheden ved at sikre et 
tilstrækkeligt udbud af lægemidler til 
rimelige priser, samtidig med at den 
finansielle stabilitet i de offentlige 
sygesikringsordninger sikres.

Navnlig har medlemsstaternes 
myndigheder gennemført en bred vifte af 
foranstaltninger til at kontrollere 
ordineringen af lægemidler, regulere priser 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
finansiering. Sådanne foranstaltninger 
sigter primært mod at fremme 
folkesundheden ved at sikre et 
tilstrækkeligt udbud af lægemidler til 
rimelige priser, samtidig med at den 
finansielle stabilitet i de offentlige 
sygesikringsordninger sikres. Formålet 
med disse foranstaltninger bør også være 
at fremme forskning og udvikling af nye 
lægemidler og at anerkende 
lægemiddelinnovation.

Or. fr

Begrundelse

Innovation inden for sundhedspleje giver patienterne betydelige fordele og gør 
sundhedssystemerne mere effektive og levedygtige.

Ændringsforslag 51
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forskelle i nationale foranstaltninger 
kan hindre eller fordreje handelen med 
lægemidler inden for Unionen og fordreje 
konkurrencen og derved direkte påvirke 
det indre marked for lægemidler.

(5) Forskelle i nationale foranstaltninger 
kan hindre eller fordreje handelen med 
lægemidler inden for Unionen og derved 
direkte påvirke det indre marked for 
lægemidler.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da der findes mange forskellige 
nationale foranstaltninger til at håndtere 
forbruget af medicin, regulere priserne 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
støtte, er det nødvendigt at tydeliggøre 
direktiv 89/105/EØF. Nærværende direktiv 
bør navnlig omfatte alle typer af 
foranstaltninger, som er udformet af 
medlemsstaterne, og som vil kunne påvirke 
det indre marked. Siden vedtagelsen af 
direktiv 89/105/EØF har prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne udviklet sig 
og er blevet mere komplekse. Mens nogle 
medlemsstater har fortolket 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF restriktivt, har Domstolen 
fastslået, at disse prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurer er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF i medfør af direktivets mål og 
nødvendigheden af at sikre dets 
effektivitet. Nærværende direktiv bør 
derfor afspejle udviklingen i de nationale 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsespolitikker. Da der findes
særlige regler og procedurer på området for 
offentlige indkøb og frivillige kontraktlige 
aftaler, bør nationale foranstaltninger, der 
indebærer offentlige indkøb og frivillige 
kontraktlige aftaler, udelukkes fra 
nærværende direktivs anvendelsesområde.

(8) Da der findes mange forskellige 
nationale foranstaltninger til at håndtere 
forbruget af medicin, regulere priserne 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
støtte, er det nødvendigt at tydeliggøre 
direktiv 89/105/EØF. Nærværende direktiv 
bør navnlig omfatte alle typer af 
foranstaltninger, som er udformet af 
medlemsstaterne, og som vil kunne påvirke 
det indre marked. Siden vedtagelsen af 
direktiv 89/105/EØF har prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne udviklet sig 
og er blevet mere komplekse. Mens nogle 
medlemsstater har fortolket 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF restriktivt, har Domstolen 
fastslået, at disse prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurer er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF i medfør af direktivets mål og 
nødvendigheden af at sikre dets 
effektivitet. Nærværende direktiv bør 
derfor afspejle udviklingen i de nationale 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsespolitikker. Trods eksistensen 
af særlige regler og procedurer på området 
for offentlige indkøb og frivillige 
kontraktlige aftaler, bør nationale 
foranstaltninger, der indebærer offentlige 
indkøb og frivillige kontraktlige aftaler,
kun udelukkes fra nærværende direktivs 
anvendelsesområde, hvis de frivillige 
aftaler også giver mulighed for en 
gennemsigtig salgspris for lægemidlet, 
hvilket er vigtigt for den forsikrede. Det 
skal være klart for læger og apoteker som 
distributionssteder for lægemidler, hvilke 
udgifter der afholdes af patienten og 
sundhedssystemerne for et lægemiddel, 
således at man kan vælge det økonomisk 
mest forsvarlige lægemiddel, uanset 
hvilken type aftale der anvendes.

Or. de
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Ændringsforslag 53
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning til at 
fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, som er uafhængige af lægemidlets 
oprindelse, og bør sikre de berørte 
virksomheder passende klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 
fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
dækning under sygesikringsordningerne.

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning til at 
fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, som er uafhængige af lægemidlets 
oprindelse. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 
fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
dækning under sygesikringsordningerne.

Or. fr

Begrundelse

EU-Domstolen godkendte i sin dom i sag C-62/09 foranstaltninger til overvågning af eller 
tilskyndelse til ordinering af visse lægemidler. Disse foranstaltninger har ingen indflydelse på 
beslutninger om at medtage lægemidler i de offentlige sygesikringsordninger. Et forslag som 
dette ville også gøre det muligt for producenter af konkurrerende lægemidler at indgive 
klager og derved skabe et administrativt og juridisk mareridt.

Ændringsforslag 54
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning til at 
fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, som er uafhængige af lægemidlets 
oprindelse, og bør sikre de berørte 
virksomheder passende klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 
fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
dækning under sygesikringsordningerne.

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning, 
herunder anbefalinger, der kræves, til at 
fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, som er uafhængige af lægemidlets 
oprindelse, og bør sikre de berørte 
virksomheder passende klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 
fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
dækning under sygesikringsordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning til at 
fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, som er uafhængige af lægemidlets 
oprindelse, og bør sikre de berørte 
virksomheder passende klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning til at 
fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, som er uafhængige af lægemidlets 
oprindelse. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 
fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
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fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
dækning under sygesikringsordningerne.

dækning under sygesikringsordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 56
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kriterierne for enhver beslutning om 
direkte eller indirekte regulering af 
priserne på lægemidler samt enhver 
foranstaltning til fastlæggelse af deres 
dækning under de offentlige 
sygesikringsordninger bør omfatte en 
vurdering af uopfyldte medicinske behov 
og samfundsmæssige fordele og 
innovation som fastsat i udtalelsen fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
gennemsigtighed i prisbestemmelserne for 
humanmedicinske lægemidler og disse 
lægemidlers inddragelse under de 
offentlige sygesikringsordninger af 12. 
juni 20121. Disse kriterier bør også 
omfatte beskyttelse af de mest sårbare 
befolkningsgrupper.
_____________
1 EUT C 299 af 4.10.2012, s. 83.

Or. es

Ændringsforslag 57
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ansøgninger om godkendelse af 
prisen på et lægemiddel eller om 
fastsættelse af dets dækning under 
sygesikringsordningen bør ikke forsinke 
markedsføringen af det pågældende 
produkt ud over, hvad der er nødvendigt. 
Det er derfor ønskeligt, at dette direktiv 
fastsætter obligatoriske frister, inden for 
hvilken nationale beslutninger skal træffes. 
For at være effektive bør de foreskrevne 
frister løbe fra modtagelsen af en 
ansøgning indtil ikrafttrædelsen af den 
tilsvarende beslutning. De bør omfatte alle 
ekspertvurderinger, herunder medicinske 
teknologivurderinger, hvor det er relevant,
og alle de administrative skridt, der er 
nødvendige for, at beslutningen kan 
vedtages og få retsvirkning.

(10) Ansøgninger om godkendelse af 
prisen på et lægemiddel eller om 
fastsættelse af dets dækning under 
sygesikringsordningen bør ikke forsinke 
markedsføringen af det pågældende 
produkt ud over, hvad der er nødvendigt. 
Det er derfor ønskeligt, at dette direktiv 
fastsætter obligatoriske frister, inden for 
hvilken nationale beslutninger skal træffes. 
For at være effektive bør de foreskrevne 
frister løbe fra modtagelsen af en 
ansøgning indtil ikrafttrædelsen af den 
tilsvarende beslutning. De bør omfatte alle
anbefalinger og ekspertvurderinger, 
herunder medicinske teknologivurderinger, 
hvor det er relevant, og alle de 
administrative skridt, der er nødvendige
for, at beslutningen kan vedtages og få 
retsvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 58
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Tidsfristerne for lægemidlers 
inddragelse under sygesikringsordningerne, 
jf. direktiv 89/105/EØF, er obligatoriske, 
som det præciseres i Domstolens 
retspraksis. Erfaringerne har vist, at disse 
tidsfrister ikke altid overholdes, og at der 
er et behov for at sikre retssikkerheden og 
forbedre procedurereglerne vedrørende 
lægemidlers inddragelse under 
sygesikringsordningerne. Derfor bør der
indføres en effektiv og hurtig 
klageprocedure.

(11) Tidsfristerne for lægemidlers 
inddragelse under sygesikringsordningerne, 
jf. direktiv 89/105/EØF, er obligatoriske, 
som det præciseres i Domstolens 
retspraksis. Erfaringerne har vist, at disse 
tidsfrister ikke altid overholdes, og at der 
er et behov for at sikre retssikkerheden og 
forbedre procedurereglerne vedrørende 
lægemidlers inddragelse under 
sygesikringsordningerne. Derfor bør der
tilskyndes til effektive hurtige
klageprocedurer.
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Or. en

Ændringsforslag 59
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Tidsfristerne for lægemidlers 
inddragelse under sygesikringsordningerne, 
jf. direktiv 89/105/EØF, er obligatoriske, 
som det præciseres i Domstolens 
retspraksis. Erfaringerne har vist, at disse 
tidsfrister ikke altid overholdes, og at der 
er et behov for at sikre retssikkerheden og 
forbedre procedurereglerne vedrørende 
lægemidlers inddragelse under 
sygesikringsordningerne. Derfor bør der
indføres en effektiv og hurtig 
klageprocedure.

(11) Tidsfristerne for lægemidlers 
inddragelse under sygesikringsordningerne, 
jf. direktiv 89/105/EØF, er obligatoriske, 
som det præciseres i Domstolens 
retspraksis. Erfaringerne har vist, at disse 
tidsfrister ikke altid overholdes, og at der 
er et behov for at sikre retssikkerheden og 
forbedre procedurereglerne vedrørende 
lægemidlers inddragelse under 
sygesikringsordningerne. Derfor bør der
tilskyndes til effektive og hurtige 
klageforanstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Der findes allerede klageprocedurer, herunder retslige procedurer, i medlemsstaterne. Disse 
procedurer hører under medlemsstaternes ansvarsområde og er ikke omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde, der omhandler administrative procedurer for godkendelse af 
prisen på lægemidler og medtagelse af godtgørelse af omkostningerne ved dem i
sygesikringsordningerne.

Ændringsforslag 60
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen påviste i sin 
meddelelse "Resumé af rapporten om 
sektorundersøgelsen i 
medicinalindustrien", at prisfastsættelses-

(12) Kommissionen påviste i sin 
meddelelse "Resumé af rapporten om 
sektorundersøgelsen i 
medicinalindustrien", at prisfastsættelses-
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og godtgørelsesprocedurer ofte forsinker 
lanceringen af generiske lægemidler på 
EU-markedet unødigt. Godkendelse af 
prisen på generiske lægemidler og deres 
dækning under sygesikringsordningen bør 
ikke indebære en ny eller detaljeret 
vurdering, når referencelægemidlet 
allerede er blevet prissat og medtaget i 
sygesikringsordningen. Der bør derfor i 
disse tilfælde fastsættes kortere tidsfrister 
for generiske lægemidler.

og godtgørelsesprocedurer ofte forsinker 
lanceringen af generiske eller biosimilære
lægemidler på EU-markedet unødigt. 
Godkendelse af prisen på generiske eller 
biosimilære lægemidler og deres dækning 
under sygesikringsordningen bør ikke 
indebære en ny eller detaljeret vurdering, 
når referencelægemidlet allerede er blevet 
prissat og medtaget i 
sygesikringsordningen. Der bør derfor i 
disse tilfælde fastsættes kortere tidsfrister 
for generiske eller biosimilære lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 61
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen påviste i sin 
meddelelse "Resumé af rapporten om 
sektorundersøgelsen i 
medicinalindustrien", at prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurer ofte forsinker 
lanceringen af generiske lægemidler på 
EU-markedet unødigt. Godkendelse af 
prisen på generiske lægemidler og deres 
dækning under sygesikringsordningen bør 
ikke indebære en ny eller detaljeret 
vurdering, når referencelægemidlet 
allerede er blevet prissat og medtaget i 
sygesikringsordningen. Der bør derfor i 
disse tilfælde fastsættes kortere tidsfrister 
for generiske lægemidler.

(12) Kommissionen påviste i sin 
meddelelse "Resumé af rapporten om 
sektorundersøgelsen i 
medicinalindustrien", at prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurer ofte forsinker 
lanceringen af generiske lægemidler på 
EU-markedet unødigt. Godkendelse af 
prisen på generiske lægemidler og deres 
dækning under sygesikringsordningen bør 
ikke indebære en ny eller detaljeret 
vurdering, når referencelægemidlet i det 
væsentlige svarer til et generisk 
lægemiddel i henhold til direktiv
2001/83/EF og allerede er blevet prissat og 
medtaget i sygesikringsordningen. Der bør 
derfor i disse tilfælde fastsættes kortere 
tidsfrister for generiske lægemidler. Hvis 
generiske lægemidler udviser forskelle i 
forhold til referencelægemidlet, f.eks. med 
hensyn til emballagen eller de 
terapeutiske indikationer, kan 
medlemsstaterne foretage en vurdering af 
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dem.

Or. fr

Begrundelse

Selv om beslutningstagningen vedrørende generiske lægemidler, hvis referencelægemidler 
allerede er blevet vurderet, bør fremskyndes, bør det stadig være muligt at vurdere generiske 
lægemidler, som ikke i det væsentlige svarer til referencelægemidlet. Visse generiske 
lægemidler kan afvige fra referencelægemidlet med hensyn til emballagen eller de 
terapeutiske indikationer.

Ændringsforslag 62
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De muligheder for domstolsprøvelse, 
der er tilgængelige i medlemsstaterne, har 
spillet en begrænset rolle for fristernes 
overholdelse, idet de ofte langvarige 
procedurer ved de nationale domstole 
afholder berørte virksomheder fra at 
anlægge sag. Effektive mekanismer er 
derfor nødvendige for at kontrollere og 
håndhæve overholdelsen af fristerne for 
beslutninger om prisfastsættelse og 
godtgørelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 63
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De muligheder for domstolsprøvelse, 
der er tilgængelige i medlemsstaterne, har 

udgår
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spillet en begrænset rolle for fristernes 
overholdelse, idet de ofte langvarige 
procedurer ved de nationale domstole 
afholder berørte virksomheder fra at 
anlægge sag. Effektive mekanismer er 
derfor nødvendige for at kontrollere og 
håndhæve overholdelsen af fristerne for 
beslutninger om prisfastsættelse og 
godtgørelse.

Or. fr

Begrundelse

Klageprocedurer, herunder retslige procedurer, hører under medlemsstaternes 
ansvarsområde og er ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, der omhandler 
administrative procedurer for godkendelse af prisen på lægemidler og medtagelse af
godtgørelse af omkostningerne ved dem i sygesikringsordningerne.

Ændringsforslag 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De muligheder for domstolsprøvelse, 
der er tilgængelige i medlemsstaterne, har 
spillet en begrænset rolle for fristernes 
overholdelse, idet de ofte langvarige 
procedurer ved de nationale domstole 
afholder berørte virksomheder fra at 
anlægge sag. Effektive mekanismer er 
derfor nødvendige for at kontrollere og 
håndhæve overholdelsen af fristerne for 
beslutninger om prisfastsættelse og 
godtgørelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Alda Sousa
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Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne.
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder lægemidler til sjældne 
sygdomme og generiske eller biosimilære
lægemidlers bioækvivalens med 
referencelægemidlet, fastslås i forbindelse 
med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 66
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne, hvis der er 
opstået legitime forbehold i forbindelse 
med nyerhvervet viden, revurdere de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet,
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Or. sl
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Ændringsforslag 67
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på
(lægemidlets kvalitet, sikkerhed, virkning 
eller bioækvivalens). Medlemsstaterne 
sikres fuld adgang til de data, der 
anvendes af den myndighed, der udsteder 
markedsføringstilladelsen, ved 
vurderingen af disse elementer med 
henblik på at evaluere lægemidlets 
relative sikkerhed, virkning og effektivitet 
i forbindelse med sygesikringsordningen. 
De kompetente myndigheder bør også 
have ret til at anmode om yderligere data i 
forbindelse med deres evaluering.

Or. en

Ændringsforslag 68
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet og 
biosimilære lægemidlers lighed, fastslås i 
forbindelse med 
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Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

markedsføringstilladelsesprocedurerne, og 
medlemsstaterne bør have fuld adgang til 
de data, der anvendes i
markedsføringstilladelsesprocedurerne, 
således at de kan få adgang til et 
lægemiddels relative sikkerhed og
virkning i forbindelse med 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af specifikke bestemmelser for generiske lægemidler giver den væsentligste 
"merværdi" af denne omarbejdning. For at omfatte alle generiske lægemidler, herunder 
bioterapier, er det imidlertid nødvendigt ud over "bioækvivalens" at indføre begrebet 
"biosimilaritet".

Ændringsforslag 69
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet,
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

(14) Bevis for lægemidlers kvalitet, 
sikkerhed og virkning, herunder generiske 
lægemidlers bioækvivalens med 
referencelægemidlet, verificeres i 
forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de væsentlige elementer (kvalitet,
sikkerhed, virkning og biosimilaritet), som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.
Medlemsstaterne skal imidlertid sikres 
fuld adgang til de data, der anvendes af de 
myndigheder, der er ansvarlig for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen, 
således at de kan få adgang til et 
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lægemiddels relative sikkerhed og 
virkning i forbindelse med dets 
medtagelse i den obligatoriske 
sygesikringsordning. De kompetente 
myndigheder bør også kunne medtage 
eller generere relevante data med henblik 
på vurdering af lægemidler.

Or. fr

Begrundelse

En fejlfortolkning af denne betragtning kunne medføre, at medlemsstaterne forhindres i at 
bruge data eller anmode om yderligere data, de har brug for til at vurdere det relative forhold 
mellem fordele og risici og lægemidlers relative virkning sammenlignet med behandlinger, 
der allerede dækkes af deres nationale sygesikringsordning.

Ændringsforslag 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet, 
fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens. For så vidt 
angår lægemidler til sjældne sygdomme, 
revurderer medlemsstaterne heller ikke 
kriterierne for udpegelsen som 
lægemiddel til sjældne sygdomme.

Or. fr
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Begrundelse

Det ville være uacceptabelt at betvivle disse lægemidlers medicinske merværdi på nationalt 
plan, da denne merværdi er den væsentlige forudsætning for godkendelsen af dem på EU-
plan. En sådan præcisering er på ingen måde i strid med de nationale myndigheders 
beslutning om, hvorvidt udgifterne til et lægemiddel til sjældne sygdomme skal godtgøres 
eller ej, men vil tilskynde de nationale myndigheder til i højere grad at udnytte den ekspertise, 
der er erhvervet på EU-plan.

Ændringsforslag 71
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF er intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke en gyldig grund 
til at nægte, suspendere eller tilbagekalde 
en markedsføringstilladelse. På samme 
måde bør ansøgninger, 
beslutningsprocedurer og beslutninger om 
at regulere priserne på lægemidler eller om 
deres dækning under 
sygesikringsordningerne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. De 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 
for disse procedurer, bør ved behandlingen 
af en ansøgning vedrørende et generisk 
lægemiddel ikke kræve oplysninger om 
referencelægemidlets patentstilling og 
undersøge gyldigheden af en påstået 
krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, i fald det generiske 
lægemiddel fremstilles eller markedsføres 
efter deres beslutning. Derfor bør 
intellektuelle ejendomsrettigheder hverken 
gribe ind i eller forsinke prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

(15) I overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF er intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke en gyldig grund 
til at nægte, suspendere eller tilbagekalde 
en markedsføringstilladelse. På samme 
måde bør ansøgninger, 
beslutningsprocedurer og beslutninger om 
at regulere priserne på lægemidler eller om 
deres dækning under 
sygesikringsordningerne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. De 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 
for disse procedurer, bør ved behandlingen 
af en ansøgning vedrørende et generisk 
lægemiddel ikke kræve oplysninger om 
referencelægemidlets patentstilling og 
undersøge gyldigheden af en påstået 
krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, i fald det generiske 
lægemiddel fremstilles eller markedsføres 
efter deres beslutning. Derfor bør 
intellektuelle ejendomsrettigheder hverken 
gribe ind i eller forsinke prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne for generiske 
lægemidler i medlemsstaterne.

Or. fr
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Begrundelse

Præcisering af, at denne procedure kun henviser til generiske lægemidler.

Ændringsforslag 72
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF er intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke en gyldig grund 
til at nægte, suspendere eller tilbagekalde 
en markedsføringstilladelse. På samme 
måde bør ansøgninger, 
beslutningsprocedurer og beslutninger om 
at regulere priserne på lægemidler eller om 
deres dækning under 
sygesikringsordningerne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. De 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 
for disse procedurer, bør ved behandlingen 
af en ansøgning vedrørende et generisk 
lægemiddel ikke kræve oplysninger om 
referencelægemidlets patentstilling og
undersøge gyldigheden af en påstået 
krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, i fald det generiske 
lægemiddel fremstilles eller markedsføres 
efter deres beslutning. Derfor bør 
intellektuelle ejendomsrettigheder hverken 
gribe ind i eller forsinke prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

(15) I overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF er intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke en gyldig grund 
til at nægte, suspendere eller tilbagekalde 
en markedsføringstilladelse. På samme 
måde bør ansøgninger, 
beslutningsprocedurer og beslutninger om 
at regulere priserne på lægemidler eller om 
deres dækning under 
sygesikringsordningerne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. De 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 
for disse procedurer, bør ved behandlingen 
af en ansøgning vedrørende et
bioækvivalent generisk lægemiddel ikke 
kræve oplysninger om
referencelægemidlets patentstilling, men 
de bør have mulighed for at undersøge 
gyldigheden af en påstået krænkelse af de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, i fald 
det bioækvivalente generiske lægemiddel 
fremstilles eller markedsføres efter deres 
beslutning. Dette ansvar kan ikke fratages 
medlemsstaterne. Uden at det berører 
medlemsstaternes ansvar for at undersøge 
oplysninger, bør intellektuelle 
ejendomsrettigheder hverken gribe ind i 
eller forsinke prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

Or. sl
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Ændringsforslag 73
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør offentliggøre 
de relevante dokumenter og oplysninger i 
en passende publikation i 
overensstemmelse med national praksis, 
herunder elektroniske formater og 
onlineformater. Når sådanne oplysninger
offentliggøres, skal de sikre, at den 
leverede mængde data er rimelig og ikke 
har et omfang, der bringer EU's 
konkurrenceevne i fare.  

Or. sl

Ændringsforslag 74
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør sikre den 
offentlige tilgængelighed af dokumenter 
og oplysninger i en relevant publikation i 
overensstemmelse med national praksis, 
som bør omfatte elektroniske formater og 
onlineformater.

Or. en

Ændringsforslag 75
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
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Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Beslutningstagningens 
gennemsigtighed, integritet og 
uafhængighed hos de nationale 
myndigheder skal sikres ved 
offentliggørelse af navnene på de 
kompetente myndigheder og de 
procedurer, der fører til beslutningerne 
om prisfastsættelse og godtgørelse.

Or. sl

Ændringsforslag 76
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Principperne om 
beslutningsprocessernes 
gennemsigtighed, integritet og 
uafhængighed bør gennemføres af de 
nationale kompetente myndigheder, som 
er ansvarlige for beslutningerne om 
prisfastsættelse og godtgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 77
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne har hyppigt ændret 
deres sygesikringsordninger eller vedtaget 
nye foranstaltninger, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 

udgår
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89/105/EØF. Det er derfor nødvendigt at 
indføre informationsmekanismer, der dels 
skal sikre høring af de interesserede 
parter, dels fremme en forebyggende 
dialog med Kommissionen med hensyn til 
anvendelsen af dette direktiv.

Or. cs

Ændringsforslag 78
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne har hyppigt ændret 
deres sygesikringsordninger eller vedtaget 
nye foranstaltninger, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF. Det er derfor nødvendigt at 
indføre informationsmekanismer, der dels 
skal sikre høring af de interesserede parter, 
dels fremme en forebyggende dialog med 
Kommissionen med hensyn til anvendelsen 
af dette direktiv.

(16) Medlemsstaterne har hyppigt ændret 
deres sygesikringsordninger eller vedtaget 
nye foranstaltninger, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF. Det er derfor nødvendigt at 
indføre informationsmekanismer, der dels 
skal sikre høring af de interesserede parter,
herunder patient- og 
forbrugerorganisationer, dels fremme en 
forebyggende dialog med Kommissionen 
med hensyn til anvendelsen af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 79
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I den fælles politiske erklæring af 28. 
september 2011 fra medlemsstaterne og 
Kommissionen om forklarende 
dokumenter har medlemsstaterne 

udgår
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forpligtet sig til i begrundede tilfælde at 
lade meddelelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger ledsage 
af et eller flere dokumenter, der forklarer 
forholdet mellem et direktivs bestanddele 
og de tilsvarende dele i de nationale 
gennemførelsesinstrumenter. Lovgiver 
finder fremsendelse af sådanne 
dokumenter velbegrundet i forbindelse 
med dette direktiv –

Or. cs

Ændringsforslag 80
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at nationale, 
regionale eller lokale foranstaltninger, 
uanset om de er indført ved lov eller 
administrative bestemmelser, med det 
formål at kontrollere priserne på 
humanmedicinske lægemidler eller at 
fastsætte antallet af lægemidler, der er 
omfattet af de offentlige 
sygesikringsordninger, herunder omfanget 
af og betingelserne for deres dækning, er i 
overensstemmelse med dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at nationale, 
regionale eller lokale foranstaltninger, 
uanset om de er indført ved lov eller 
administrative bestemmelser, med det 
formål at kontrollere priserne på 
humanmedicinske lægemidler eller at 
fastsætte antallet af lægemidler, der er 
omfattet af de offentlige 
sygesikringsordninger, herunder omfanget 
af og betingelserne for deres dækning, er i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Medlemsstaterne sikrer, at disse 
foranstaltninger ikke gentages på 
regionalt eller lokalt plan i de respektive 
medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

I visse medlemsstater forvaltes sundhedspleje sideløbende på nationalt og lokalt plan. For at 
undgå unødvendige stigninger i ventetiden og yderligere bureaukrati skal direktivet sikre, at 
der ikke er overlapning mellem procedurerne på nationalt, regionalt eller lokalt plan.
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Ændringsforslag 81
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder også anvendelse på 
receptpligtige lægemidler, som ikke 
godtgøres af den nationale 
sygesikringsordning.

Or. de

Ændringsforslag 82
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frivillige kontraktlige aftaler, der indgås 
mellem offentlige myndigheder og 
indehaveren af en markedsføringstilladelse 
for et lægemiddel for at muliggøre en 
effektiv levering af dette lægemiddel til
patienter under særlige betingelser

a) frivillige kontraktlige aftaler, der er 
underlagt kontrol af elementer 
vedrørende det pågældende lægemiddels 
virkning og/eller relative virkning eller 
den korrekte brug af det pågældende 
lægemiddel, og som indgås mellem 
offentlige myndigheder og indehaveren af 
en markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel for at muliggøre en effektiv 
levering af dette lægemiddel til patienter 
under særlige betingelser for den aftalte 
periode

Or. sl

Ændringsforslag 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frivillige kontraktlige aftaler, der indgås 
mellem offentlige myndigheder og 
indehaveren af en markedsføringstilladelse 
for et lægemiddel for at muliggøre en 
effektiv levering af dette lægemiddel til 
patienter under særlige betingelser

a) frivillige kontraktlige aftaler, der indgås 
mellem offentlige myndigheder og 
indehaveren af en markedsføringstilladelse 
for et lægemiddel for at muliggøre en 
effektiv levering af dette lægemiddel til 
patienter under særlige betingelser, 
forudsat at sådanne aftaler også opfylder 
gennemsigtighedskravene i artikel 5, stk. 
3a (ny)

Or. de

Begrundelse

Selv priser fastsat i frivillige aftaler bør meddeles til distributionsstederne for at muliggøre 
salg af de billigste lægemidler.

Ændringsforslag 84
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse på foranstaltninger, som har 
til formål at fastlægge, hvilke lægemidler 
der kan omfattes af kontraktlige aftaler 
eller offentlige indkøbsprocedurer.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv må ikke sætte 
spørgsmålstegn ved udstedelsen af en 
tilladelse til markedsføring af et 
lægemiddel i henhold til artikel 6 i 
direktiv 2001/83/EF.

Or. fr

Begrundelse

Direktivet skal regulere beslutningstagningsprocedurer med hensyn til prisfastsættelse og 
godtgørelse af lægemidler og ikke omdefinere procedurer for udstedelse af 
markedsføringstilladelser. Markedsføringstilladelser reguleres af direktiv 2001/83/EF, som 
fastsætter kriterierne for et lægemiddels kvalitet, sikkerhed og virkning.

Ændringsforslag 86
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "biosimilært lægemiddel": et similært 
biologisk lægemiddel, som er godkendt i 
henhold til artikel 10, stk. 4, i direktiv 
2001/83/EF

Or. en

Ændringsforslag 87
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "biosimilært lægemiddel": et similært 
biologisk lægemiddel, som er godkendt i 
henhold til artikel 10, stk. 4, i direktiv 
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2001/83/EF 

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af specifikke bestemmelser for generiske lægemidler giver den væsentligste 
"merværdi" af denne omarbejdning. For at omfatte alle generiske lægemidler, herunder 
bioterapier, er det imidlertid nødvendigt ud over "bioækvivalens" at indføre begrebet 
"biosimilaritet".

Ændringsforslag 88
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4)"medicinsk teknologi": medicinsk 
teknologi som defineret i artikel 3, litra l), 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er vilkårligt og uberettiget at indføre en definition på medicinsk teknologi, da der for 
øjeblikket ikke findes en fælles fortolkning af, hvad der forstås ved dette begreb. Kombineret 
med indførelsen af to forskellige ordninger for fristerne for godkendelse af prisen og 
medtagelse af godtgørelse af ikkegeneriske lægemidler ville indførelsen af en sådan definition 
gøre tingene mere indviklet.

Ændringsforslag 89
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "medicinsk teknologivurdering": en 
vurdering af den relative virkning eller af 
effektiviteten på kort og på lang sigt ved et 

udgår
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lægemiddel sammenlignet med andre 
medicinske teknologier, der anvendes til 
behandling af en sygdom.

Or. fr

Begrundelse

Det er vilkårligt og uberettiget at indføre en definition på medicinsk teknologi, da der for 
øjeblikket ikke findes en fælles fortolkning af, hvad der forstås ved dette begreb. Kombineret 
med indførelsen af to forskellige ordninger for fristerne for godkendelse af prisen og 
medtagelse af godtgørelse af ikkegeneriske lægemidler ville indførelsen af en sådan definition 
gøre tingene mere indviklet.

Ændringsforslag 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "frivillig kontraktlig aftale i henhold 
til artikel 1, stk. 2, litra a)": en aftale 
indgået mellem offentlige myndigheder og 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
for et lægemiddel, som hverken er 
obligatorisk eller påkrævet i henhold til 
lovgivningen, eller hvor aftalen ikke er det 
eneste alternativ, der skal medtages i den 
nationale prisfastsættelses- og 
godtgørelsesordning.

Or. en

Begrundelse

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.
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Ændringsforslag 91
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "sårbare grupper": de 
befolkningsgrupper, der er mest følsomme 
over for foranstaltninger, som fastlægger 
lægemidlers dækning under de offentlige 
sygesikringsordninger, som f.eks. børn, 
pensionister, de arbejdsløse, personer, der 
er afhængige af lægemidler til sjældne 
sygdomme og de kronisk syge

Or. es

Ændringsforslag 92
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt.

Or. cs

Ændringsforslag 93
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse eller 
ansøgeren efter at have fået en positiv 
udtalelse fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler (oprettet 
ved forordning (EF) nr. 726/2004) eller 
fra en national kompetent myndighed kan 
indgive en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

En række medlemsstater giver allerede ansøgere mulighed for at indgive en ansøgning om 
godkendelse af produktets pris og godtgørelse, så snart Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler eller en kompetent national myndighed i en medlemsstat har afgivet en positiv 
udtalelse. Herved indledes der en dialog i en tidlig fase, hvilket gør det mere sandsynligt, at 
fristerne i direktivet bliver overholdt og dermed giver patienterne lettere adgang til nye 
lægemidler.

Ændringsforslag 94
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse har 
mulighed for at indgive en ansøgning om 
godkendelse af produktets pris. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

Or. fr



PE497.983v01-00 34/57 AM\916168DA.doc

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør ordlyden og fjerner udtrykket "på et hvilket som helst 
tidspunkt", som er kilde til retlig usikkerhed.

Ændringsforslag 95
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 96
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

Dette forslag ville i høj grad øge den administrative byrde på de kompetente myndigheder, 
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som ville drukne i ansøgninger efter enhver beslutning om at afvise en ansøgning, selv om 
omstændighederne ikke har ændret sig.

Ændringsforslag 97
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at afvise gentagne 
ansøgninger efter et afslag, hvis 
omstændighederne ikke har ændret sig 
væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 98
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 25 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.
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Or. hu

Begrundelse

Det ville være svært for myndighederne at overholde den frist på 15 dage, som Kommissionen 
foreslår. En alt for kort frist ville være til skade for kvaliteten af beslutningstagningen.

Ændringsforslag 99
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen ligeledes 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. sl

Ændringsforslag 100
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
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indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 101
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 90 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

De nye frister er ikke realistiske og går langt videre, end hvad der er nødvendigt for at nå 
Kommissionens mål, nemlig at nye behandlingsformer, der har en "almindelig" 
markedsføringstilladelse, hurtigt skal være tilgængelige.

Ændringsforslag 103
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
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indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 25 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder. For så vidt angår 
biosimilære lægemidler, er fristen 60 
dage, forudsat at referencelægemidlets 
pris er blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på 15 dage kan være for kort for myndighederne, hvilket kan have 
negative virkninger på kvaliteten af beslutningen. Da biologiske lægemidler har mistet eller 
er ved at miste deres enerettigheder, er biosimilære lægemidler en ret ny kategori af 
lægemidler, og tidsfristerne fra indgivelse til godkendelse bør derfor højst være 60 dage.

Ændringsforslag 104
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
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lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

generiske lægemidler er fristen 45 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 105
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 45 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder. Medlemsstaternes skal 
overveje at anvende en medicinsk 
teknologivurdering som grundlag for 
deres beslutning om den pris, der kan 
forlanges for et lægemiddel.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder, og at det generiske 
lægemiddel i det væsentlige svarer til 
referencelægemidlet i henhold til direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001.

Or. fr

Begrundelse

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Ændringsforslag 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes beslutning om, hvilken pris der kan 
forlanges for det pågældende lægemiddel, 
og at denne beslutning meddeles ansøgeren 
inden for samme frist. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at det generiske lægemiddel i det 
væsentlige svarer til referencelægemidlet i
henhold til direktiv 2001/83/EF af 6. 
november 2001, og at
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 108
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og dokumenter ansøgeren skal 
fremlægge.

4. Medlemsstaterne fastsætter, hvilke
kategorier af oplysninger og dokumenter 
ansøgeren skal fremlægge.

Or. en

Ændringsforslag 109
Nessa Childers
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og dokumenter ansøgeren skal 
fremlægge.

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og hoveddokumenter
ansøgeren skal fremlægge.

Or. en

Ændringsforslag 110
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og dokumenter ansøgeren skal 
fremlægge.

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke
kategorier af oplysninger og
hoveddokumenter ansøgeren skal 
fremlægge.

Or. fr

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal have et vist spillerum, således at de kan reagere på 
uventede udviklinger.

Ændringsforslag 111
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
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og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 25 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. hu

Begrundelse

Det ville være svært for myndighederne at overholde den frist på 15 dage, som Kommissionen 
foreslår. En alt for kort frist ville være til skade for kvaliteten af beslutningstagningen.

Ændringsforslag 112
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder hurtigst muligt
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
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referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. cs

Ændringsforslag 113
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen ligeledes 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle
omstændigheder 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. sl

Ændringsforslag 114
Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder.
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke 
stilles udtrykkeligt krav om i national 
lovgivning eller nationale administrative 
retningslinjer.

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 115
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
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lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 90 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 116
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 45 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.
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Or. fr

Ændringsforslag 117
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer, og at det generiske 
lægemiddel i det væsentlige svarer til 
referencelægemidlet i henhold til direktiv 
2001/83/EF.

Or. fr

Begrundelse

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.
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Ændringsforslag 118
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 25 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder.
For så vidt angår biosimilære lægemidler 
er fristen under alle omstændigheder 60 
dage, forudsat at referencelægemidlets 
pris er blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på 15 dage kan være for kort for myndighederne, hvilket kan have 
negative virkninger på kvaliteten af beslutningen. Da biologiske lægemidler har mistet eller 
er ved at miste deres enerettigheder, er biosimilære lægemidler en ret ny kategori af 
lægemidler, og tidsfristerne fra indgivelse til godkendelse bør derfor højst være 60 dage.
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Ændringsforslag 119
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 45 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
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60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder.
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke 
stilles udtrykkeligt krav om i national 
lovgivning eller nationale administrative 
retningslinjer.

60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 121
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Foreligger der ikke en beslutning inden 
for den relevante tidsfrist, jf. stk. 3 og 5, 
har ansøgeren ret til at markedsføre 
produktet til den foreslåede pris.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse går langt videre end målet om, at nye behandlingsformer hurtigt skal 
være tilgængelige, og den står hverken i rimeligt forhold til eller er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Desuden kunne en foranstaltning som denne forstyrre de offentlige 
sygesikringsordningers budgetbalance, som i forvejen er skrøbelig.

Ændringsforslag 122
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter, at det pågældende lægemiddel 
ikke må markedsføres til den pris, 
ansøgeren foreslår at anvende, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier, herunder evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund for beslutningen. 
Ansøgeren underrettes om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

7. Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter, at det pågældende lægemiddel 
ikke må markedsføres til den pris, 
ansøgeren foreslår at anvende, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier. Ansøgeren underrettes om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at der skal fremskaffes sagkyndige udtalelser til støtte for enhver beslutning fra 
myndighedernes side, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 123
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de godkender priser på 
lægemidler, og de meddeler 
Kommissionen disse kriterier.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom prisfastsættelse af lægemidler henhører under det nationale kompetenceområde, 
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skal medlemsstaterne ikke på forhånd meddele Kommissionen deres kriterier for vurdering af 
et lægemiddels pris.

Ændringsforslag 124
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis de kompetente myndigheder på 
eget initiativ beslutter at nedsætte prisen på 
et specifikt navngivent lægemiddel, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier, herunder evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund for beslutningen. 
Beslutningen meddeles indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, som underrettes 
om alle klagemuligheder, herunder adgang 
til prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

9. Hvis de kompetente myndigheder på 
eget initiativ beslutter at nedsætte prisen på 
et specifikt navngivent lægemiddel, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier. Beslutningen meddeles 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
som underrettes om alle klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene, og om tidsfristerne derfor.
Beslutningen og et sammendrag af 
begrundelsen offentliggøres.

Or. sl

Ændringsforslag 125
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis de kompetente myndigheder på 
eget initiativ beslutter at nedsætte prisen på 
et specifikt navngivent lægemiddel, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier, herunder evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund for beslutningen. 
Beslutningen meddeles indehaveren af 

9. Hvis de kompetente myndigheder på 
eget initiativ beslutter at nedsætte prisen på 
et specifikt navngivent lægemiddel, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier. Beslutningen meddeles 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
som underrettes om alle klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
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markedsføringstilladelsen, som underrettes 
om alle klagemuligheder, herunder adgang 
til prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

domstolene, og om tidsfristerne derfor.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at der skal fremskaffes sagkyndige udtalelser til støtte for enhver beslutning fra 
myndighedernes side, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 126
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris 
på et hvilket som helst tidspunkt. De 
kompetente myndigheder sender 
ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris 
på et hvilket som helst tidspunkt.

Or. cs

Ændringsforslag 127
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse har 
mulighed for at indgive en ansøgning om 
godkendelse af produktets pris. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
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sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

en officiel kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør ordlyden og fjerner udtrykket "på et hvilket som helst 
tidspunkt", som er kilde til retlig usikkerhed.

Ændringsforslag 128
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris
på et hvilket som helst tidspunkt. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris. 
De kompetente myndigheder sender 
ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 129
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris
på et hvilket som helst tidspunkt. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris. 
De kompetente myndigheder sender 
ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

Or. fr
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Begrundelse

Dette forslag ville i høj grad øge den administrative byrde på de kompetente myndigheder, 
som ville drukne i ansøgninger efter enhver beslutning om at give afslag på en ansøgning, 
selv om omstændighederne ikke har ændret sig.

Ændringsforslag 130
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at afvise gentagne 
ansøgninger efter et afslag, hvis 
omstændighederne ikke har ændret sig 
væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 131
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning derom, og at denne 
beslutning meddeles ansøgeren inden for 
samme frist.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning om at godkende eller 
afvise den, og at denne beslutning
diskuteres og meddeles ansøgeren inden 
for samme frist.

Or. sl
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Ændringsforslag 132
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning derom, og at denne 
beslutning meddeles ansøgeren inden for 
samme frist.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning derom, og at denne 
beslutning meddeles ansøgeren inden for 
samme frist.

Or. en

Ændringsforslag 133
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning derom, og at denne 
beslutning meddeles ansøgeren inden for 
samme frist.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning derom, og at denne 
beslutning meddeles ansøgeren inden for 
samme frist.

Or. en


