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Ändringsförslag 43
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag bör förkastas eftersom det helt och hållet går i läkemedelsindustrin 
intressen på bekostnad av medlemsstaternas rättigheter, och i slutändan även på bekostnad 
av patienterna själva. Medlemsstaterna förses med tvångströja (kortare bedömningsfrister, 
oproportionerliga påföljder, hårda anmälningsplikter), medan läkemedelsföretagen kan ta ut 
högre priser genom tyst medgivande. Kommissionen bör lägga fram ett nytt och välavvägt 
förslag.

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 114 och 168,

Or. fr

Motivering

Förslaget handlar inte om den fria rörligheten för vilka varor som helst, utan om läkemedels 
fria rörlighet och prissättning, vilket tillhör medlemsstaternas behörighet på 
folkhälsoområdet. Därför är det lämpligt att som rättslig grund även lägga till artikel 168 i 
EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 45
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
168.7 och 114,

Or. en

Ändringsförslag 46
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att ta hänsyn till utvecklingen på 
läkemedelsmarknaden och av de nationella 
politiska riktlinjerna för kontroll av 
offentlig finansiering av läkemedel är 
omfattande ändringar av alla centrala 
bestämmelser i direktiv 89/105/EEG 
nödvändiga. För tydlighetens skull bör 
därför direktiv 89/105/EEG ersättas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 47
Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att ta hänsyn till utvecklingen på 
läkemedelsmarknaden och av de nationella 
politiska riktlinjerna för kontroll av 

(2) För att ta hänsyn till utvecklingen på 
läkemedelsmarknaden och av de nationella 
politiska riktlinjerna för kontroll av 
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offentlig finansiering av läkemedel är 
omfattande ändringar av alla centrala 
bestämmelser i direktiv 89/105/EEG 
nödvändiga. För tydlighetens skull bör 
därför direktiv 89/105/EEG ersättas.

offentlig finansiering av läkemedel är 
omfattande ändringar av alla centrala 
bestämmelser i direktiv 89/105/EEG 
nödvändiga. För tydlighetens skull bör 
därför direktiv 89/105/EEG ändras.

Or. lt

Ändringsförslag 48
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna har under de senaste 
årtiondena konfronterats med stadigt 
ökande läkemedelsutgifter, vilket har lett 
till att man har antagit alltmer innovativa 
och komplexa riktlinjer för att kontrollera 
läkemedelsförbrukningen inom ramen för 
de allmänna sjukförsäkringssystemen.
Medlemsstaternas myndigheter har 
genomfört ett stort antal olika åtgärder för 
att kontrollera förskrivningen av 
läkemedel, för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
villkor för offentlig finansiering av 
läkemedel. Dessa åtgärder är främst 
avsedda att främja folkhälsan genom att 
säkerställa att det finns tillräcklig tillgång 
till läkemedel till rimliga priser och att 
samtidigt säkerställa att de allmänna 
sjukförsäkringssystemen är finansiellt 
stabila.

(4) Medlemsstaterna har under de senaste 
årtiondena konfronterats med stadigt 
ökande läkemedelsutgifter, vilket har lett 
till att man har antagit alltmer innovativa 
och komplexa riktlinjer för att kontrollera 
läkemedelsförbrukningen inom ramen för 
de allmänna sjukförsäkringssystemen.
Medlemsstaternas myndigheter har 
genomfört ett stort antal olika åtgärder för 
att kontrollera förskrivningen av 
läkemedel, för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
villkor för offentlig finansiering av 
läkemedel. Dessa åtgärder är främst 
avsedda att främja folkhälsan genom att 
säkerställa att det finns tillräcklig tillgång 
till läkemedel på lika villkor för alla
unionsmedborgare till rimliga priser och 
att samtidigt säkerställa att de allmänna 
sjukförsäkringssystemen är finansiellt 
stabila. Läkemedel klassade som 
nödvändiga i Världshälsoorganisationens 
förteckning bör finnas tillgängliga för 
patienter i alla medlemsstater oavsett 
storlek på marknaden.

Or. sl
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Ändringsförslag 49
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna har under de senaste 
årtiondena konfronterats med stadigt 
ökande läkemedelsutgifter, vilket har lett 
till att man har antagit alltmer innovativa 
och komplexa riktlinjer för att kontrollera 
läkemedelsförbrukningen inom ramen för 
de allmänna sjukförsäkringssystemen.
Medlemsstaternas myndigheter har 
genomfört ett stort antal olika åtgärder för 
att kontrollera förskrivningen av 
läkemedel, för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
villkor för offentlig finansiering av 
läkemedel. Dessa åtgärder är främst 
avsedda att främja folkhälsan genom att 
säkerställa att det finns tillräcklig tillgång 
till läkemedel till rimliga priser och att 
samtidigt säkerställa att de allmänna 
sjukförsäkringssystemen är finansiellt 
stabila.

(4) Medlemsstaterna har under de senaste 
årtiondena konfronterats med stadigt 
ökande läkemedelsutgifter, vilket har lett 
till att man har antagit alltmer innovativa 
och komplexa riktlinjer för att kontrollera 
läkemedelsförbrukningen inom ramen för 
de allmänna sjukförsäkringssystemen.
Medlemsstaternas myndigheter har 
genomfört ett stort antal olika åtgärder för 
att kontrollera förskrivningen av 
läkemedel, för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
villkor för offentlig finansiering av 
läkemedel. Dessa åtgärder är främst 
avsedda att främja folkhälsan för alla 
medborgare genom att säkerställa att det 
finns tillräcklig tillgång till effektiva
läkemedel till rimliga priser och att 
samtidigt säkerställa att alla har lika 
tillgång till vård av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna har under de senaste 
årtiondena konfronterats med stadigt 
ökande läkemedelsutgifter, vilket har lett 
till att man har antagit alltmer innovativa 
och komplexa riktlinjer för att kontrollera 
läkemedelsförbrukningen inom ramen för 
de allmänna sjukförsäkringssystemen. 

(4) Medlemsstaterna har under de senaste 
årtiondena konfronterats med stadigt 
ökande läkemedelsutgifter, vilket har lett 
till att man har antagit alltmer innovativa 
och komplexa riktlinjer för att kontrollera 
läkemedelsförbrukningen inom ramen för 
de allmänna sjukförsäkringssystemen. 
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Medlemsstaternas myndigheter har 
genomfört ett stort antal olika åtgärder för 
att kontrollera förskrivningen av 
läkemedel, för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
villkor för offentlig finansiering av 
läkemedel. Dessa åtgärder är främst 
avsedda att främja folkhälsan genom att 
säkerställa att det finns tillräcklig tillgång 
till läkemedel till rimliga priser och att 
samtidigt säkerställa att de allmänna 
sjukförsäkringssystemen är finansiellt 
stabila.

Medlemsstaternas myndigheter har 
genomfört ett stort antal olika åtgärder för 
att kontrollera förskrivningen av 
läkemedel, för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
villkor för offentlig finansiering av 
läkemedel. Dessa åtgärder är främst 
avsedda att främja folkhälsan genom att 
säkerställa att det finns tillräcklig tillgång 
till läkemedel till rimliga priser och att 
samtidigt säkerställa att de allmänna 
sjukförsäkringssystemen är finansiellt 
stabila. De bör även syfta till att främja 
forskning kring och utveckling av nya 
läkemedel och till att lyfta fram medicinsk 
innovation.

Or. fr

Motivering

Innovation på hälsoområdet medför avsevärda fördelar för patienterna och har en positiv 
effekt på hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet och hållbarhet.

Ändringsförslag 51
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Skillnader mellan nationella åtgärder 
kan hindra eller snedvrida 
läkemedelshandeln inom unionen och 
snedvrida konkurrensen och på så sätt 
direkt påverka funktionen på den inre 
marknaden för läkemedel.

(5) Skillnader mellan nationella åtgärder 
kan hindra eller snedvrida 
läkemedelshandeln inom unionen och på så 
sätt direkt påverka funktionen på den inre 
marknaden för läkemedel.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av de många olika nationella 
åtgärderna för styrning av förbrukningen 
av läkemedel, reglering av priserna på dem 
eller fastställande av offentlig finansiering 
av dem behöver direktiv 89/105/EEG 
förtydligas. Det här direktivet bör i 
synnerhet omfatta alla de av 
medlemsstaternas åtgärder som kan 
påverka den inre marknaden. Sedan 
direktiv 89/105/EEG antogs har 
prissättnings- och ersättningsförfarandena 
utvecklats och blivit mer komplexa. Vissa 
medlemsstater har tolkat 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/105/EEG restriktivt, men 
domstolen har konstaterat att prissättnings-
och ersättningsförfarandena omfattas av 
direktivet med tanke på dess mål och 
behovet av att ge det avsedd verkan. Därför 
bör det här direktivet återspegla 
utvecklingen inom nationell politik för 
prissättning och ersättning. Eftersom det 
finns särskilda regler inom offentlig 
upphandling och frivilliga 
avtalsförbindelser bör nationella åtgärder 
som rör offentlig upphandling och frivilliga 
avtalsförbindelser undantas från det här 
direktivets tillämpningsområde.

(8) På grund av de många olika nationella 
åtgärderna för styrning av förbrukningen 
av läkemedel, reglering av priserna på dem 
eller fastställande av offentlig finansiering 
av dem behöver direktiv 89/105/EEG 
förtydligas. Det här direktivet bör i 
synnerhet omfatta alla de av 
medlemsstaternas åtgärder som kan 
påverka den inre marknaden. Sedan 
direktiv 89/105/EEG antogs har 
prissättnings- och ersättningsförfarandena 
utvecklats och blivit mer komplexa. Vissa 
medlemsstater har tolkat 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/105/EEG restriktivt, men 
domstolen har konstaterat att prissättnings-
och ersättningsförfarandena omfattas av 
direktivet med tanke på dess mål och 
behovet av att ge det avsedd verkan. Därför 
bör det här direktivet återspegla 
utvecklingen inom nationell politik för 
prissättning och ersättning. Trots att det 
finns särskilda regler inom offentlig 
upphandling och frivilliga 
avtalsförbindelser bör nationella åtgärder 
som rör offentlig upphandling och frivilliga 
avtalsförbindelser undantas från det här 
direktivets tillämpningsområde endast om 
de frivilliga avtalen även medger insyn i 
vilket pris för utlämning av läkemedel 
som gäller för de försäkrade. Läkare och 
apotekare måste som 
läkemedelsutlämnare kunna se vilka 
kostnader som ett läkemedel medför för 
patienten och hälso- och 
sjukvårdssystemen för att kunna välja ut 
det ekonomiskt lämpligaste läkemedlet 
oavsett avtalets natur.

Or. de



AM\916168SV.doc 9/56 PE497.983v01-00

SV

Ändringsförslag 53
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla åtgärder för att direkt eller indirekt 
reglera priserna på läkemedel såväl som 
alla åtgärder för att fastställa hur de 
omfattas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen bör grunda sig på 
objektiva och kontrollerbara kriterier som 
är frikopplade från produktens ursprung,
och de berörda företagen bör ges 
tillräckliga rättsmedel, inklusive 
möjligheter att överklaga. Dessa krav bör 
gälla likvärdigt för nationella åtgärder för 
att styra eller främja förskrivning av 
specifika läkemedel eftersom även sådana 
åtgärder påverkar hur läkemedlen täcks av 
sjukförsäkringssystem.

(9) Alla åtgärder för att direkt eller indirekt 
reglera priserna på läkemedel såväl som 
alla åtgärder för att fastställa hur de 
omfattas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen bör grunda sig på 
objektiva och kontrollerbara kriterier som 
är frikopplade från produktens ursprung. 
Dessa krav bör gälla likvärdigt för 
nationella åtgärder för att styra eller främja 
förskrivning av specifika läkemedel 
eftersom även sådana åtgärder påverkar hur 
läkemedlen täcks av 
sjukförsäkringssystem.

Or. fr

Motivering

EU-domstolen fastställde i mål C62-/09 att det är tillåtet att vidta åtgärder för att styra eller 
främja förskrivning av vissa läkemedel. Dessa åtgärder påverkar inte heller huruvida 
läkemedlen omfattas av medlemsstaternas sjukförsäkringssystem eller inte. Detta förslag 
skulle dessutom göra det möjligt för alla konkurrenter till läkemedlet eller läkemedlen i fråga 
att göra överklaganden med hjälp av sådana åtgärder, vilket skulle vara en administrativ och 
rättslig mardröm.

Ändringsförslag 54
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla åtgärder för att direkt eller indirekt 
reglera priserna på läkemedel såväl som 
alla åtgärder för att fastställa hur de 

(9) Alla åtgärder för att direkt eller indirekt 
reglera priserna på läkemedel såväl som 
alla åtgärder, inklusive nödvändiga 
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omfattas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen bör grunda sig på 
objektiva och kontrollerbara kriterier som 
är frikopplade från produktens ursprung, 
och de berörda företagen bör ges 
tillräckliga rättsmedel, inklusive 
möjligheter att överklaga. Dessa krav bör 
gälla likvärdigt för nationella åtgärder för 
att styra eller främja förskrivning av 
specifika läkemedel eftersom även sådana 
åtgärder påverkar hur läkemedlen täcks av 
sjukförsäkringssystem.

rekommendationer, för att fastställa hur de 
omfattas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen bör grunda sig på 
objektiva och kontrollerbara kriterier som 
är frikopplade från produktens ursprung, 
och de berörda företagen bör ges 
tillräckliga rättsmedel, inklusive 
möjligheter att överklaga. Dessa krav bör 
gälla likvärdigt för nationella åtgärder för 
att styra eller främja förskrivning av 
specifika läkemedel eftersom även sådana 
åtgärder påverkar hur läkemedlen täcks av 
sjukförsäkringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla åtgärder för att direkt eller indirekt 
reglera priserna på läkemedel såväl som 
alla åtgärder för att fastställa hur de 
omfattas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen bör grunda sig på 
objektiva och kontrollerbara kriterier som 
är frikopplade från produktens ursprung, 
och de berörda företagen bör ges 
tillräckliga rättsmedel, inklusive 
möjligheter att överklaga. Dessa krav bör 
gälla likvärdigt för nationella åtgärder för 
att styra eller främja förskrivning av 
specifika läkemedel eftersom även sådana 
åtgärder påverkar hur läkemedlen täcks av
sjukförsäkringssystem.

(9) Alla åtgärder för att direkt eller indirekt 
reglera priserna på läkemedel såväl som 
alla åtgärder för att fastställa hur de 
omfattas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen bör grunda sig på 
objektiva och kontrollerbara kriterier som 
är frikopplade från produktens ursprung. 
Dessa krav bör gälla likvärdigt för 
nationella åtgärder för att styra eller främja 
förskrivning av specifika läkemedel 
eftersom även sådana åtgärder påverkar hur 
läkemedlen täcks av 
sjukförsäkringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 56
Andres Perello Rodriguez
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Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) De kriterier som ligger till grund för 
de beslut som direkt eller indirekt reglerar 
läkemedelspriserna samt alla åtgärder för 
att fastställa hur de ska omfattas av de 
allmänna sjukförsäkringssystemen bör 
inbegripa en bedömning av de ouppfyllda 
medicinska behoven, de kliniska 
fördelarna, samhällsnyttan och 
innovationen, i enlighet med Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande om ”Förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om insyn i de åtgärder som reglerar 
prissättningen av humanläkemedel och 
deras inordnande i de nationella 
sjukförsäkringssystemen”1. Dessa 
kriterier bör även omfatta skydd av de 
mest sårbara befolkningsgrupperna.
__________
1 EUT C 299, 4.10.2012, s. 83.

Or. es

Ändringsförslag 57
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ansökningar om godkännande av 
priset på ett läkemedel eller om att 
fastställa hur läkemedlet täcks av 
sjukförsäkringssystemet bör inte fördröja 
produktens utsläppande på marknaden mer 
än vad som är nödvändigt. Det är därför 
önskvärt att i detta direktiv fastställa 
obligatoriska tidsfrister inom vilka de 

(10) Ansökningar om godkännande av 
priset på ett läkemedel eller om att 
fastställa hur läkemedlet täcks av 
sjukförsäkringssystemet bör inte fördröja 
produktens utsläppande på marknaden mer 
än vad som är nödvändigt. Det är därför 
önskvärt att i detta direktiv fastställa 
obligatoriska tidsfrister inom vilka de 
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nationella besluten bör fattas. För att de 
föreskrivna tidsfristerna ska fungera 
effektivt bör de löpa från mottagandet av 
en ansökan fram till att motsvarande beslut 
träder i kraft. Tidsfristerna bör omfatta alla 
expertutvärderingar, inklusive 
utvärderingar av medicinsk teknik där det 
är tillämpligt, och alla administrativa steg 
som krävs för att beslut kan fattas och träda 
i kraft.

nationella besluten bör fattas. För att de 
föreskrivna tidsfristerna ska fungera 
effektivt bör de löpa från mottagandet av 
en ansökan fram till att motsvarande beslut 
träder i kraft. Tidsfristerna bör omfatta alla
rekommendationer och
expertutvärderingar, inklusive 
utvärderingar av medicinsk teknik där det 
är tillämpligt, och alla administrativa steg 
som krävs för att beslut kan fattas och träda 
i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 58
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som framgår av domstolens 
rättspraxis är tidsfristerna i direktiv 
89/105/EEG för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystemet obligatoriska.
Erfarenheterna har visat att tidsfristerna 
inte alltid hålls, och att rättssäkerheten 
behöver skyddas och de formella reglerna 
för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystem behöver förbättras.
Därför bör ett snabbt och effektivt 
prövningsförfarande införas.

(11) Som framgår av domstolens 
rättspraxis är tidsfristerna i direktiv 
89/105/EEG för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystemet obligatoriska.
Erfarenheterna har visat att tidsfristerna 
inte alltid hålls, och att rättssäkerheten 
behöver skyddas och de formella reglerna 
för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystem behöver förbättras.
Därför bör snabba och effektiva 
prövningsförfaranden uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 59
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som framgår av domstolens 
rättspraxis är tidsfristerna i direktiv 
89/105/EEG för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystemet obligatoriska. 
Erfarenheterna har visat att tidsfristerna 
inte alltid hålls, och att rättssäkerheten 
behöver skyddas och de formella reglerna 
för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystem behöver förbättras. 
Därför bör ett snabbt och effektivt 
prövningsförfarande införas.

(11) Som framgår av domstolens 
rättspraxis är tidsfristerna i direktiv 
89/105/EEG för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystemet obligatoriska. 
Erfarenheterna har visat att tidsfristerna 
inte alltid hålls, och att rättssäkerheten 
behöver skyddas och de formella reglerna 
för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystem behöver förbättras. 
Därför bör snabba och effektiva 
prövningsförfaranden uppmuntras.

Or. fr

Motivering

Det finns redan prövningsförfaranden, även rättsliga sådana, i medlemsstaterna. Dessutom 
tillhör dessa förfaranden medlemsstaternas suveräna behörighet och ingår inte i räckvidden 
för detta direktiv, som avser administrativa organs prissättning av läkemedel och inordnande 
av läkemedel i ersättningssystemen.

Ändringsförslag 60
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I sin utredning av läkemedelssektorn
(Executive Summary of the Pharmaceutical 
Sector) visade kommissionen att 
prissättnings- och ersättningsförfaranden 
ofta i onödan fördröjer lanseringen av 
generiska läkemedel på unionens 
marknader. Att godkänna priset för ett 
läkemedel och hur det täcks av 
sjukförsäkringssystemet bör inte kräva nya 
eller detaljerade utvärderingar när en 
referensprodukt redan har prissatts och 
inkluderats i sjukförsäkringssystemet. Det 
är därför lämpligt att i de fallen fastställa 
kortare tidsfrister för generiska läkemedel.

(12) I sin utredning av läkemedelssektorn
(Executive Summary of the Pharmaceutical 
Sector) visade kommissionen att 
prissättnings- och ersättningsförfaranden 
ofta i onödan fördröjer lanseringen av 
generiska läkemedel eller biosimilarer på 
unionens marknader. Att godkänna priset 
för ett läkemedel och hur det täcks av 
sjukförsäkringssystemet bör inte kräva nya 
eller detaljerade utvärderingar när en 
referensprodukt redan har prissatts och 
inkluderats i sjukförsäkringssystemet. Det 
är därför lämpligt att i de fallen fastställa 
kortare tidsfrister för generiska läkemedel
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eller biosimilarer.

Or. en

Ändringsförslag 61
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I sin utredning av läkemedelssektorn 
(Executive Summary of the Pharmaceutical 
Sector) visade kommissionen att 
prissättnings- och ersättningsförfaranden 
ofta i onödan fördröjer lanseringen av 
generiska läkemedel på unionens 
marknader. Att godkänna priset för ett 
läkemedel och hur det täcks av 
sjukförsäkringssystemet bör inte kräva nya 
eller detaljerade utvärderingar när en 
referensprodukt redan har prissatts och 
inkluderats i sjukförsäkringssystemet. Det 
är därför lämpligt att i de fallen fastställa 
kortare tidsfrister för generiska läkemedel.

(12) I sin utredning av läkemedelssektorn 
(Executive Summary of the Pharmaceutical 
Sector) visade kommissionen att 
prissättnings- och ersättningsförfaranden 
ofta i onödan fördröjer lanseringen av 
generiska läkemedel på unionens 
marknader. Att godkänna priset för ett 
läkemedel och hur det täcks av 
sjukförsäkringssystemet bör inte kräva nya 
eller detaljerade utvärderingar när 
referensprodukten i allt väsentligt är 
likartad med detta i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG och redan har 
prissatts och inkluderats i 
sjukförsäkringssystemet. Det är därför 
lämpligt att i de fallen fastställa kortare 
tidsfrister för generiska läkemedel. När ett 
generiskt läkemedel skiljer sig från 
referensläkemedlet, till exempel i fråga 
om paketering eller terapeutiska 
indikationer, får medlemsstaterna 
föreskriva en utvärdering av det.

Or. fr

Motivering

Även om det är önskvärt att skynda på beslutsfattandet om generiska läkemedel vars 
referensläkemedel redan har utvärderats bör det vara möjligt att utvärdera generiska 
läkemedel om de inte i allt väsentligt är likartade med referensläkemedlet. Vissa generiska 
läkemedel kan skilja sig från referensläkemedlet i fråga om paketering eller terapeutiska 
indikationer.
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Ändringsförslag 62
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De rättsmedel som finns att tillgå i 
medlemsstaterna har spelat en begränsad 
roll när det gäller att se till att 
tidsfristerna efterlevs eftersom de ofta 
tidskrävande förfarandena i nationella 
jurisdiktioner avskräcker berörda företag 
från att inleda rättsliga åtgärder. Därför 
är effektiva mekanismer nödvändiga för 
att kontrollera och verkställa att 
tidsfristerna för prissättnings- och 
ersättningsbeslut efterlevs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 63
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De rättsmedel som finns att tillgå i 
medlemsstaterna har spelat en begränsad 
roll när det gäller att se till att 
tidsfristerna efterlevs eftersom de ofta 
tidskrävande förfarandena i nationella 
jurisdiktioner avskräcker berörda företag 
från att inleda rättsliga åtgärder. Därför 
är effektiva mekanismer nödvändiga för 
att kontrollera och verkställa att 
tidsfristerna för prissättnings- och 
ersättningsbeslut efterlevs.

utgår

Or. fr
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Motivering

Prövningsförfarandena, inbegripet rättsliga sådana, tillhör medlemsstaternas suveräna 
behörighet och ingår inte i räckvidden för detta direktiv, som avser administrativa organs 
prissättning av läkemedel och inordnande av läkemedel i ersättningssystemen.

Ändringsförslag 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De rättsmedel som finns att tillgå i 
medlemsstaterna har spelat en begränsad 
roll när det gäller att se till att 
tidsfristerna efterlevs eftersom de ofta 
tidskrävande förfarandena i nationella 
jurisdiktioner avskräcker berörda företag 
från att inleda rättsliga åtgärder. Därför 
är effektiva mekanismer nödvändiga för 
att kontrollera och verkställa att 
tidsfristerna för prissättnings- och 
ersättningsbeslut efterlevs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 65
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive
särläkemedel och generiska läkemedels
och biosimilarers bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning.
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bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, 
effekt eller bioekvivalens.

Or. en

Ändringsförslag 66
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt 
eller bioekvivalens.

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna, med berättigat förbehåll 
för nyligen framkomna rön, göra en ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt 
eller bioekvivalens.

Or. sl

Ändringsförslag 67
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
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försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt 
eller bioekvivalens.

försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på 
(läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt eller 
bioekvivalens). Medlemsstaterna ska 
garanteras full åtkomst till de uppgifter 
som används vid bedömning av dessa 
grunder av myndigheten med ansvar för 
godkännande för försäljning, i syfte att 
uppskatta läkemedlets relativa säkerhet, 
effekt och verkan mot bakgrund av 
sjukförsäkringssystemet. Behöriga 
myndigheter bör även ha rätt att begära 
ytterligare upplysningar till stöd för sina 
bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 68
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, 
effekt eller bioekvivalens.

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten och biosimilarers 
likhet, säkerställs inom ramen för 
förfarandena för godkännande för 
försäljning, och medlemsstaterna bör ha 
fullständig tillgång till de uppgifter som 
använts under förfarandet för 
godkännande för försäljning för att kunna 
utvärdera ett läkemedels effektivitet och 
relativa säkerhet inom ramen för 
prissättnings- och ersättningsförfaranden.

Or. fr
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Motivering

Införandet av specifika bestämmelser om generiska läkemedel är det främsta mervärdet med 
denna omarbetning. För att alla generiska läkemedel ska omfattas, även biologiska 
läkemedel, bör man utöver bioekvivalens även nämna biosimilarer.

Ändringsförslag 69
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, 
effekt eller bioekvivalens.

(14) Bevisen på kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, kontrolleras inom 
ramen för förfarandena för godkännande 
för försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de väsentliga grunder 
(kvalitet, säkerhet, effektivitet eller 
bioekvivalens) som godkännandet för 
försäljning bygger på. Medlemsstaterna 
bör dock garanteras fullständig tillgång 
till de uppgifter som de myndigheter som 
ansvarar för godkännandet för 
försäljning använder sig av, så att de kan 
bedöma ett läkemedels säkerhet, effekt och 
effektivitet inom ramen för inordnandet 
av det i det allmänna 
sjukförsäkringssystemet. De behöriga 
myndigheterna bör även kunna inkludera 
eller generera kompletterande uppgifter 
som är relevanta för 
läkemedelsutvärderingen.

Or. fr

Motivering

En felaktig tolkning av detta skäl skulle kunna leda till att medlemsstaterna förhindras att 
använda sig av uppgifterna eller begära nya uppgifter som de kan använda vid 
risk-/nyttoanalysen och bedömningen av läkemedlens relativa effektivitet jämfört med 
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befintliga behandlingar som omfattas av landets sjukförsäkringssystem.

Ändringsförslag 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt 
eller bioekvivalens.

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten, säkerställs inom ramen 
för förfarandena för godkännande för 
försäljning. Under prissättnings- och 
ersättningsförfaranden bör alltså 
medlemsstaterna inte göra någon ny 
bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt 
eller bioekvivalens. Inte heller när det 
gäller särläkemedel bör medlemsstaterna 
göra någon ny bedömning av kriterierna 
för klassificering.

Or. fr

Motivering

Det vore inte acceptabelt att dessa läkemedels medicinska mervärde ifrågasätts på nationell 
nivå, eftersom det utgör en absolut förutsättning för att de överhuvudtaget ska bli godkända i 
EU. Detta klargörande skulle inte inverka på de nationella myndigheternas beslut om 
huruvida de ska ersätta ett särläkemedel eller inte, men skulle uppmuntra till ett ökat 
utnyttjande av de expertkunskaper som inhämtats på EU-nivå för att informera de nationella 
myndigheterna.

Ändringsförslag 71
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt direktiv 2001/83/EG utgör 
immateriella rättigheter inte en giltig grund 
för att förvägra, skjuta upp eller återkalla 
ett godkännande för försäljning. Av samma 
skäl bör ansökningar, beslutsförfaranden 
och beslut för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
om de ska täckas av 
sjukförsäkringssystemen anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter. När de nationella 
myndigheter som har ansvaret för de 
förfarandena granskar en ansökan som 
gäller ett generiskt läkemedel bör de inte 
begära information om referensläkemedlets 
patentstatus eller granska giltigheten hos 
påstådda intrång i immateriella rättigheter i 
fall där ett generiskt läkemedel tillverkas 
och släpps ut på marknaden efter deras 
beslut. Det betyder att frågor rörande 
immateriella rättigheter inte bör påverka 
eller fördröja prissättnings- och 
ersättningsförfaranden i medlemsstaterna.

(15) Enligt direktiv 2001/83/EG utgör 
immateriella rättigheter inte en giltig grund 
för att förvägra, skjuta upp eller återkalla 
ett godkännande för försäljning. Av samma 
skäl bör ansökningar, beslutsförfaranden 
och beslut för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
om de ska täckas av 
sjukförsäkringssystemen anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter. När de nationella 
myndigheter som har ansvaret för de 
förfarandena granskar en ansökan som 
gäller ett generiskt läkemedel bör de inte 
begära information om referensläkemedlets 
patentstatus eller granska giltigheten hos 
påstådda intrång i immateriella rättigheter i 
fall där ett generiskt läkemedel tillverkas 
och släpps ut på marknaden efter deras 
beslut. Det betyder att frågor rörande 
immateriella rättigheter inte bör påverka 
eller fördröja prissättnings- och 
ersättningsförfaranden för generiska 
läkemedel i medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Det rör sig här om att klargöra detta tillvägagångssätt, så att det tillämpas enbart på 
generiska läkemedel.

Ändringsförslag 72
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt direktiv 2001/83/EG utgör 
immateriella rättigheter inte en giltig grund 

(15) Enligt direktiv 2001/83/EG utgör 
immateriella rättigheter inte en giltig grund 
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för att förvägra, skjuta upp eller återkalla 
ett godkännande för försäljning. Av samma 
skäl bör ansökningar, beslutsförfaranden 
och beslut för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
om de ska täckas av 
sjukförsäkringssystemen anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter. När de nationella 
myndigheter som har ansvaret för de 
förfarandena granskar en ansökan som 
gäller ett generiskt läkemedel bör de inte 
begära information om referensläkemedlets 
patentstatus eller granska giltigheten hos 
påstådda intrång i immateriella rättigheter i 
fall där ett generiskt läkemedel tillverkas 
och släpps ut på marknaden efter deras 
beslut. Det betyder att frågor rörande 
immateriella rättigheter inte bör påverka 
eller fördröja prissättnings- och 
ersättningsförfaranden i medlemsstaterna.

för att förvägra, skjuta upp eller återkalla 
ett godkännande för försäljning. Av samma 
skäl bör ansökningar, beslutsförfaranden 
och beslut för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
om de ska täckas av 
sjukförsäkringssystemen anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter. När de nationella 
myndigheter som har ansvaret för de 
förfarandena granskar en ansökan som 
gäller ett bioekvivalent generiskt 
läkemedel bör de inte begära information 
om referensläkemedlets patentstatus, utan 
de bör tillåtas att granska giltigheten hos 
påstådda intrång i immateriella rättigheter i 
fall där ett bioekvivalent generiskt 
läkemedel tillverkas och släpps ut på 
marknaden efter deras beslut. Denna 
befogenhet får inte fråntas 
medlemsstaterna. Det betyder att frågor 
rörande immateriella rättigheter, oavsett 
medlemsstaternas befogenhet att granska 
information, inte bör påverka eller fördröja 
prissättnings- och ersättningsförfaranden i 
medlemsstaterna.

Or. sl

Ändringsförslag 73
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör garantera att 
allmänheten i enlighet med nationell 
praxis ges tillgång till relevanta 
handlingar och information i lämpligt 
format, vilket kan omfatta elektronisk och 
webbaserad publicering. Vid publicering 
bör medlemsstaterna se till att mängden 
uppgifter är rimlig och att uppgifterna 
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inte hotar unionens konkurrenskraft.

Or. sl

Ändringsförslag 74
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör garantera att 
allmänheten i enlighet med nationell 
praxis ges tillgång till handlingar och 
information i en lämplig publikation, 
vilket bör innefatta elektroniska och 
webbaserade format.

Or. en

Ändringsförslag 75
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) De nationella myndigheternas 
beslutsprocess bör präglas av öppenhet, 
integritet och oberoende och detta bör 
garanteras genom att namnen på de 
behöriga myndigheterna offentliggörs 
jämte de steg i förfarandet som leder fram 
till prissättnings- och ersättningsbeslut.

Or. sl

Ändringsförslag 76
Alda Sousa
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Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) De nationella behöriga 
myndigheternas beslutsprocess bör 
präglas av öppenhet, integritet och 
oberoende, och myndigheterna ansvarar 
för prissättnings- och ersättningsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 77
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna har ofta ändrat sina 
sjukförsäkringssystem eller antagit nya 
åtgärder som omfattas av räckvidden för 
direktiv 89/105/EEG. Det är därför 
nödvändigt att inrätta 
informationsmekanismer som å ena sidan 
är avsedda att säkerställa samråd med 
berörda aktörer och å andra sidan ger 
möjlighet till en preventiv dialog med 
kommissionen när det gäller 
tillämpningen av detta direktiv.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 78
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna har ofta ändrat sina (16) Medlemsstaterna har ofta ändrat sina 
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sjukförsäkringssystem eller antagit nya 
åtgärder som omfattas av räckvidden för 
direktiv 89/105/EEG. Det är därför 
nödvändigt att inrätta 
informationsmekanismer som å ena sidan 
är avsedda att säkerställa samråd med 
berörda aktörer och å andra sidan ger 
möjlighet till en preventiv dialog med 
kommissionen när det gäller tillämpningen 
av detta direktiv.

sjukförsäkringssystem eller antagit nya 
åtgärder som omfattas av räckvidden för 
direktiv 89/105/EEG. Det är därför 
nödvändigt att inrätta 
informationsmekanismer som å ena sidan 
är avsedda att säkerställa samråd med 
berörda aktörer, inbegripet patient- och
konsumentorganisationer, och å andra 
sidan ger möjlighet till en preventiv dialog 
med kommissionen när det gäller 
tillämpningen av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 79
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna har i enlighet med 
medlemsstaternas och kommissionens 
gemensamma politiska förklaring om 
förklarande dokument av den 
28 september 2011 åtagit sig att, i 
motiverade fall, bifoga ett eller flera 
dokument i vilka förhållandet mellan ett 
direktivs beståndsdelar och motsvarande 
delar i de nationella 
införlivanderättsakterna till anmälan av 
deras införlivandeåtgärder. Vad beträffar 
detta direktiv anser lagstiftaren att det är 
motiverat att översända sådana dokument.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 80
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
nationella, regionala eller lokala åtgärder, 
vare sig de fastställts genom lagar eller 
andra författningar, för att kontrollera 
priserna på humanläkemedel eller för att 
begränsa sortimentet av de läkemedel som 
täcks av allmänna sjukförsäkringssystem, 
inbegripet täckningens omfattning och 
villkor, står i överensstämmelse med 
kraven i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
nationella, regionala eller lokala åtgärder, 
vare sig de fastställts genom lagar eller 
andra författningar, för att kontrollera 
priserna på humanläkemedel eller för att 
begränsa sortimentet av de läkemedel som 
täcks av allmänna sjukförsäkringssystem, 
inbegripet täckningens omfattning och 
villkor, står i överensstämmelse med 
kraven i detta direktiv. Medlemsstaterna 
ska också se till att dessa åtgärder inte 
fördubblas på regional eller lokal nivå 
inom landet.

Or. fr

Motivering

I vissa medlemsstater administreras hälso- och sjukvården både på nationell nivå och på 
regional och lokal nivå. För att tidsperioderna och de administrativa bördorna inte ska öka i 
onödan är det mycket viktigt att man i detta direktiv säkerställer att förfarandena inte medför 
dubbelarbete på nationell, regional eller lokal nivå.

Ändringsförslag 81
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller även läkemedel som 
är receptbelagda men som inte ger rätt till 
ersättning från det statliga 
sjukförsäkringssystemet.

Or. de

Ändringsförslag 82
Zofija Mazej Kukovič
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) frivilliga avtal mellan myndigheter och 
innehavare av godkännande för försäljning 
för ett läkemedel som har till syfte att göra 
det möjligt att effektivt ordinera läkemedlet 
till patienter på specifika villkor,

a) frivilliga avtal mellan myndigheter och 
innehavare av godkännande för försäljning 
för ett läkemedel, där kontroll sker av de 
grunder som rör effektivitet och/eller 
relativ effektivitet eller korrekt 
användning av ett visst läkemedel, och 
som har till syfte att göra det möjligt att 
effektivt ordinera läkemedlet till patienter 
på specifika villkor och under en 
överenskommen period,

Or. sl

Ändringsförslag 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) frivilliga avtal mellan myndigheter och 
innehavare av godkännande för försäljning 
för ett läkemedel som har till syfte att göra 
det möjligt att effektivt ordinera läkemedlet 
till patienter på specifika villkor,

a) frivilliga avtal mellan myndigheter och 
innehavare av godkännande för försäljning 
för ett läkemedel som har till syfte att göra 
det möjligt att effektivt ordinera läkemedlet 
till patienter på specifika villkor, förutsatt 
att avtalen även uppfyller kraven på insyn 
enligt artikel 5.3a (ny),

Or. de

Motivering

Även prissättning som sker inom ramen för frivilliga avtal bör meddelas utlämningsställena 
för att dessa ska kunna lämna ut det ekonomiskt mest fördelaktiga läkemedlet.

Ändringsförslag 84
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta direktiv ska gälla 
åtgärder avsedda att avgöra vilka 
läkemedel som kan omfattas av avtal eller 
offentliga upphandlingsförfaranden.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv får inte påverka 
utfärdandet av ett godkännande för 
försäljning av ett läkemedel i enlighet 
med artikel 6 i direktiv 2001/83/EG.

Or. fr

Motivering

Direktivet bör reglera prissättnings- och ersättningförfarandena för läkemedel, inte 
omdefiniera godkännandena för försäljning. Dessa godkännanden regleras genom 
direktiv 2001/83/EG, där kriterierna för ett läkemedels kvalitet, säkerhet och effektivitet 
anges.

Ändringsförslag 86
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. biosimilar: ett läkemedel som liknar 
ett biologiskt läkemedel som godkänts 
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enligt artikel 10.4 i direktiv 2001/83/EG,

Or. en

Ändringsförslag 87
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. biosimilar: ett likartat biologiskt 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
artikel 10.4 i direktiv 2001/83/EG,

Or. fr

Motivering

Införandet av specifika bestämmelser om generiska läkemedel är det främsta mervärdet med 
denna omarbetning. För att alla generiska läkemedel ska omfattas, även biologiska 
läkemedel, bör man utöver bioekvivalens även nämna biosimilarer.

Ändringsförslag 88
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. medicinsk teknik: medicinsk teknik 
enligt definitionen i artikel 3.l i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/24/EU1,

utgår

__________
1 EUT L 88, 4.4.2011, s. 45.

Or. fr
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Motivering

Införandet av en definition av medicinsk teknik är godtyckligt och omotiverat eftersom det för 
närvarande inte finns någon gemensam tolkning av detta begrepp. I kombination med 
införandet av två förfaranden med olika tidsfrister för godkännande av priset och införlivande 
av icke generiska läkemedel i ersättningssystemet gör införandet av denna definition att 
direktivet blir ännu mer komplext.

Ändringsförslag 89
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. utvärdering av medicinsk teknik: en 
utvärdering av läkemedlets relativa 
effektivitet eller dess verkningsfullhet på 
kort och lång sikt jämfört med annan 
medicinsk teknik som används för att 
behandla den berörda sjukdomen.

utgår

Or. fr

Motivering

Införandet av en definition av medicinsk teknik är godtyckligt och omotiverat eftersom det för 
närvarande inte finns någon gemensam tolkning av detta begrepp. I kombination med 
införandet av två förfaranden med olika tidsfrister för godkännande av priset och införlivande 
av icke generiska läkemedel i ersättningssystemet gör införandet av denna definition att 
direktivet blir ännu mer komplext.

Ändringsförslag 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. frivilliga avtal: enligt artikel 1.2 a ett 
avtal mellan myndigheter och innehavare 
av godkännande för försäljning för ett 
läkemedel; det är varken obligatoriskt, 
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lagstadgat eller det enda alternativet att 
inbegripas i nationella system för 
prissättning och ersättning,

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 91
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. sårbara grupper: de befolkningsskikt 
som är mest sårbara för besluten om vilka 
läkemedel som ska täckas av de allmänna 
sjukförsäkringssystemen, till exempel 
barn, pensionärer, arbetssökande, 
personer som är beroende av 
särläkemedel och personer med kroniska 
sjukdomar.

Or. es

Ändringsförslag 92
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av innehavaren 
av godkännande för försäljning. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av innehavaren 
av godkännande för försäljning.

Or. cs

Ändringsförslag 93
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av innehavaren 
av godkännande för försäljning. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av innehavaren 
av godkännande för försäljning eller den 
sökande från och med det att kommittén 
för humanläkemedel (inrättad genom 
förordning (EG) nr 726/2004) eller en 
behörig nationell myndighet avgett ett 
positivt yttrande. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med
ett officiellt mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Flera medlemsstater tillåter redan att sökandena lämnar in ansökningar om godkännande av 
pris och ersättning från det att kommittén för humanläkemedel eller en behörig nationell 
myndighet i en medlemsstat avgett ett positivt yttrande. Detta främjar dialog och respekt för 
de tidsfrister som fastställs i direktivet, så att patienterna lättare får tillgång till nya 
läkemedel.
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Ändringsförslag 94
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska garantera 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning möjligheten att lämna in en 
ansökan om godkännande av produktens 
pris. De behöriga myndigheterna ska förse 
den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Redaktionellt tydliggörande och strykning av ”när som helst”, vilket är rättsligt otydligt.

Ändringsförslag 95
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
kan lämnas in av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

Or. en

Ändringsförslag 96
Michèle Rivasi
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
kan lämnas in av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Detta förslag skulle leda till att de behöriga myndigheternas administrativa börda ökade 
avsevärt, då de skulle översvämmas av ansökningar efter ett negativt beslut även om 
omständigheterna var oförändrade.

Ändringsförslag 97
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte hindra 
medlemsstaterna att avslå upprepade 
ansökningar efter ett negativt beslut om 
omständigheterna inte har förändrats 
avsevärt.

Or. en

Ändringsförslag 98
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 15 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 25 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. hu

Motivering

Tidsfristen på 15 dagar som föreslås av kommissionen skulle vara svår för myndigheterna att 
uppfylla. En överdrivet kort tidsfrist skulle inverka negativt på beslutsfattandets kvalitet.

Ändringsförslag 99
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska 
tidsfristen likaledes vara 90 dagar. För 
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läkemedel ska tidsfristen vara 15 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

generiska läkemedel ska tidsfristen vara
30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

Or. sl

Ändringsförslag 100
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. en

Ändringsförslag 101
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
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berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 90 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. en

Ändringsförslag 102
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. fr
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Motivering

De nya fastställda tidsfristerna är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt för 
att uppnå det mål som kommissionen eftersträvar, nämligen att snabbt tillgängliggörande av 
de nya läkemedel som omfattas av ett ”normalt” godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 103
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 15 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 25 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets 
pris. För biosimilarer ska tidsfristen vara 
60 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna har godkänt priset på 
referensläkemedlet.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen på 15 dagar kan vara för kort för myndigheterna och kan inverka 
negativt beslutets kvalitet. Eftersom biologiska läkemedel har förlorat eller håller på att 
förlora sina exklusiva rättigheter och biosimilarer är en relativt ny läkemedelskategori bör 
tidsfristerna från ansökan till godkännande vara högst 60 dagar.

Ändringsförslag 104
Christofer Fjellner
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 45 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. en

Ändringsförslag 105
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 45 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.
Medlemsstaterna ska överväga 
möjligheten att grunda sitt beslut om 



PE497.983v01-00 40/56 AM\916168SV.doc

SV

tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

läkemedlets pris på en bedömning av den 
medicinska tekniken.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 90 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris och att det 
generiska läkemedlet i allt väsentligt är 
likartat med referensläkemedlet i enlighet 
med direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001.

Or. fr

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 15 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 30 dagar, 
förutsatt att det generiska läkemedlet i 
stort liknar referensläkemedlet, i enlighet 
med direktiv 2001/83/EG, och att de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

Or. en

Ändringsförslag 108
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka uppgifter och dokument som den 
sökande ska lämna in.

4. Medlemsstaterna ska fastställa vilka
kategorier av uppgifter och dokument som 
den sökande ska lämna in.
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Or. en

Ändringsförslag 109
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka uppgifter och dokument som den 
sökande ska lämna in.

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka uppgifter och vilka viktiga dokument 
som den sökande ska lämna in.

Or. en

Ändringsförslag 110
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka uppgifter och dokument som den 
sökande ska lämna in.

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka typer av uppgifter och vilka 
huvudsakliga dokument som den sökande 
ska lämna in.

Or. fr

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ges en minsta flexibilitet för att kunna hänga med i 
utvecklingen och hantera oförutsedda situationer.

Ändringsförslag 111
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
25 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. hu

Motivering

Tidsfristen på 15 dagar som föreslås av kommissionen skulle vara svår för myndigheterna att 
uppfylla. En överdrivet kort tidsfrist skulle inverka negativt på beslutsfattandets kvalitet.

Ändringsförslag 112
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan onödigt dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
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medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. cs

Ändringsförslag 113
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska tidsfristen likaledes
vara 90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara
30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. sl
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Ändringsförslag 114
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter 
som inte uttryckligen krävs enligt 
nationell lagstiftning eller administrativa 
riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen under 
alla omständigheter vara 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. en

Ändringsförslag 115
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. För 
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det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

generiska läkemedel ska tidsfristen under 
alla omständigheter vara 90 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 116
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen under 
alla omständigheter vara 45 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. fr
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Ändringsförslag 117
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer 
om det generiska läkemedlet i allt 
väsentligt är likartat i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG.

Or. fr

Motivering

Även om det är önskvärt att skynda på beslutsfattandet om generiska läkemedel vars 
referensläkemedel redan har utvärderats bör det vara möjligt att utvärdera generiska 
läkemedel om de inte i allt väsentligt är likartade med referensläkemedlet. Vissa generiska 
läkemedel kan skilja sig från referensläkemedlet i fråga om paketering eller terapeutiska 
indikationer. Tillräckliga tidsfrister torde därför göra det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att genomföra en bedömning av dessa högkvalitativa läkemedel.

Ändringsförslag 118
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
25 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen under alla 
omständigheter vara 60 dagar, förutsatt 
att de behöriga myndigheterna redan har 
godkänt referensläkemedlets pris. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen på 15 dagar kan vara för kort för myndigheterna och kan inverka 
negativt beslutets kvalitet. Eftersom biologiska läkemedel har förlorat eller håller på att 
förlora sina exklusiva rättigheter och biosimilarer är en relativt ny läkemedelskategori bör 
tidsfristerna från ansökan till godkännande vara högst 60 dagar.

Ändringsförslag 119
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen under 
alla omständigheter vara 45 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
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15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter 
som inte uttryckligen krävs enligt 
nationell lagstiftning eller administrativa 
riktlinjer.

30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

Or. en

Ändringsförslag 121
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om inget beslut meddelas inom den 
relevanta tidsfrist som anges i 
punkterna 3 och 5 ska den sökande ha 
rätt att sälja produkten till det föreslagna 
priset.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse går långt utöver det eftersträvade målet att snabbt tillgängliggöra nya 
läkemedel och är inte vare sig proportionerlig eller förenlig med subsidiaritetsprincipen. 
Dessutom skulle den kunna äventyra de allmänna sjukförsäkringssystemens redan bräckliga 
budgetbalans.

Ändringsförslag 122
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om de behöriga myndigheterna beslutar 
att inte medge försäljning av läkemedlet till 
det pris som den sökande föreslår, ska 

7. Om de behöriga myndigheterna beslutar 
att inte medge försäljning av läkemedlet till 
det pris som den sökande föreslår, ska 
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beslutet innehålla en motivering som 
grundar sig på objektiva och kontrollerbara 
kriterier, inbegripet eventuella 
utvärderingar, expertutlåtanden eller 
rekommendationer som motiveringen 
grundar sig på. Den sökande ska upplysas 
om alla möjligheter till prövning av 
beslutet som står till buds, inklusive 
rättsmedel, och om tidsfristerna för att 
begära prövning.

beslutet innehålla en motivering som 
grundar sig på objektiva och kontrollerbara 
kriterier. Den sökande ska upplysas om alla 
möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds, inklusive rättsmedel, och om 
tidsfristerna för att begära prövning.

Or. fr

Motivering

Kravet på expertutlåtanden som grund för alla myndighetsbeslut som går emot tillverkarnas 
kommersiella intressen är oproportionerligt.

Ändringsförslag 123
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om de kriterier som de 
behöriga myndigheterna ska beakta när 
de godkänner priser på läkemedel.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom prissättningen av läkemedel tillhör den nationella behörigheten bör 
medlemsstaterna inte vara tvungna att i förväg informera kommissionen om sina kriterier vid 
bedömningen av prissättningen av läkemedel.

Ändringsförslag 124
Zofija Mazej Kukovič
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om de behöriga myndigheterna på eget 
initiativ beslutar att sänka priset på ett visst 
namngivet läkemedel, ska beslutet 
innehålla en motivering som bygger på 
objektiva och kontrollerbara kriterier, 
inklusive eventuella utvärderingar, 
expertutlåtanden och rekommendationer 
som det grundar sig på. Beslutet ska 
förmedlas till innehavaren av godkännande 
för försäljning och den sökande ska 
upplysas om alla möjligheter till prövning 
av beslutet som står till buds, inklusive 
rättsmedel, och om tidsfristerna för att 
begära prövning.

9. Om de behöriga myndigheterna på eget 
initiativ beslutar att sänka priset på ett visst 
namngivet läkemedel, ska beslutet 
innehålla en motivering som bygger på 
objektiva och kontrollerbara kriterier.
Beslutet ska förmedlas till innehavaren av 
godkännande för försäljning och den 
sökande ska upplysas om alla möjligheter 
till prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning. Beslutet och en 
sammanfattande motivering ska 
tillhandahållas allmänheten.

Or. sl

Ändringsförslag 125
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om de behöriga myndigheterna på eget 
initiativ beslutar att sänka priset på ett visst 
namngivet läkemedel, ska beslutet 
innehålla en motivering som bygger på 
objektiva och kontrollerbara kriterier, 
inklusive eventuella utvärderingar, 
expertutlåtanden och rekommendationer 
som det grundar sig på. Beslutet ska 
förmedlas till innehavaren av godkännande 
för försäljning och den sökande ska 
upplysas om alla möjligheter till prövning 
av beslutet som står till buds, inklusive 
rättsmedel, och om tidsfristerna för att 
begära prövning.

9. Om de behöriga myndigheterna på eget 
initiativ beslutar att sänka priset på ett visst 
namngivet läkemedel, ska beslutet 
innehålla en motivering som bygger på 
objektiva och kontrollerbara kriterier. 
Beslutet ska förmedlas till innehavaren av 
godkännande för försäljning och den 
sökande ska upplysas om alla möjligheter 
till prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

Or. fr
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Motivering

Kravet på expertutlåtanden som grund för alla myndighetsbeslut som går emot tillverkarnas 
kommersiella intressen är oproportionerligt.

Ändringsförslag 126
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in när som helst av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande 
med ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in när som helst av innehavaren av 
godkännande för försäljning.

Or. cs

Ändringsförslag 127
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in när som helst av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska garantera 
innehavaren av godkännande för 
försäljning möjligheten att lämna in en 
ansökan om höjning av produktens pris. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Redaktionellt tydliggörande och strykning av ”när som helst”, vilket är rättsligt otydligt.
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Ändringsförslag 128
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in när som helst av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in av innehavaren av godkännande för 
försäljning. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. en

Ändringsförslag 129
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in när som helst av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in av innehavaren av godkännande för 
försäljning. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Detta förslag skulle leda till att de behöriga myndigheternas administrativa börda ökade 
avsevärt, då de skulle översvämmas av ansökningar efter ett negativt beslut även om 
omständigheterna var oförändrade.

Ändringsförslag 130
Corinne Lepage
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte hindra 
medlemsstaterna att avslå upprepade 
ansökningar efter ett negativt beslut om 
omständigheterna inte har förändrats 
avsevärt.

Or. en

Ändringsförslag 131
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ansökan om att få höja priset på ett 
läkemedel kommit in från den som innehar 
godkännande för försäljning och ansökan 
uppfyller de krav som fastställts i den 
berörda medlemsstaten, ska 
medlemsstaterna se till att beslut fattas och 
delges den sökande inom 60 dagar efter 
det att ansökan kommit in.

3. När ansökan om att få höja priset på ett 
läkemedel kommit in från den som innehar 
godkännande för försäljning och ansökan 
uppfyller de krav som fastställts i den 
berörda medlemsstaten, ska 
medlemsstaterna se till att beslut om att 
godkänna eller avslå ansökan diskuteras,
fattas och delges den sökande inom
90 dagar efter det att ansökan kommit in.

Or. sl

Ändringsförslag 132
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ansökan om att få höja priset på ett 
läkemedel kommit in från den som innehar 
godkännande för försäljning och ansökan 

3. När ansökan om att få höja priset på ett 
läkemedel kommit in från den som innehar 
godkännande för försäljning och ansökan 
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uppfyller de krav som fastställts i den 
berörda medlemsstaten, ska 
medlemsstaterna se till att beslut fattas och 
delges den sökande inom 60 dagar efter 
det att ansökan kommit in.

uppfyller de krav som fastställts i den 
berörda medlemsstaten, ska 
medlemsstaterna se till att beslut fattas och 
delges den sökande inom 90 dagar efter 
det att ansökan kommit in.

Or. en

Ändringsförslag 133
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ansökan om att få höja priset på ett 
läkemedel kommit in från den som innehar 
godkännande för försäljning och ansökan 
uppfyller de krav som fastställts i den 
berörda medlemsstaten, ska 
medlemsstaterna se till att beslut fattas och 
delges den sökande inom 60 dagar efter 
det att ansökan kommit in.

3. När ansökan om att få höja priset på ett 
läkemedel kommit in från den som innehar 
godkännande för försäljning och ansökan 
uppfyller de krav som fastställts i den 
berörda medlemsstaten, ska 
medlemsstaterna se till att beslut fattas och 
delges den sökande inom 90 dagar efter 
det att ansökan kommit in.

Or. en


