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Ændringsforslag 134
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 135
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 136
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 137
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 90 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

Or. sl

Ændringsforslag 138
Kārlis Šadurskis
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 90 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 139
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 90 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 140
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 90 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
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tidsfrist, der er fastsat i dette stykke. tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

Or. fr

Ændringsforslag 141
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 90 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 142
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

I tilfælde af et usædvanligt stort antal 
ansøgninger kan tidsfristen, som er fastsat i 
dette stykke, forlænges én gang med 
yderligere 90 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i dette stykke.

Or. fr



AM\917073DA.doc 7/104 PE498.042v02-00

DA

Ændringsforslag 143
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 144
Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 146
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 90 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 147
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
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utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 90 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. sl

Ændringsforslag 148
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 90 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. en
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Ændringsforslag 149
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 90 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. fr

Ændringsforslag 150
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
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meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 90 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 152
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foreligger der ikke en beslutning inden 
for den relevante tidsfrist, jf. stk. 3 og 4, 
har ansøgeren ret til at anvende den 
ønskede prisforhøjelse.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse går langt videre end sigtet med forslaget, der er at sikre, at nye 
lægemidler er hurtigt tilgængelige, og er hver hverken forholdsmæssig eller forenelig med 
nærhedsprincippet. Desuden kunne en foranstaltning som denne undergrave de offentlige 
sygesikringsordningers i forvejen skrøbelige budgetsituation.

Ændringsforslag 153
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter ikke eller kun delvis at tillade den 
prisforhøjelse, der ansøges om, skal
beslutningen indeholde en begrundelse, 
der bygger på objektive og kontrollerbare
kriterier, og ansøgeren skal underrettes om 
alle klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

6. Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter ikke eller kun delvis at tillade den 
prisforhøjelse, der ansøges om, skal 
ansøgeren underrettes om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at de kompetente myndigheder skal fremlægge en detaljeret redegørelse for 
grundene bag enhver beslutning om revurdering, der er i strid med producenternes 
kommercielle interesser, står ikke i et rimeligt forhold til formålet.
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Ændringsforslag 154
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder indfører et prisstop eller en 
prisnedsættelse for alle lægemidler eller for 
visse kategorier af lægemidler, skal den 
pågældende medlemsstat offentliggøre en 
begrundelse for sin beslutning, der bygger 
på objektive og kontrollerbare kriterier,
herunder i givet fald en begrundelse for, at 
disse kategorier af lægemidler er omfattet 
af et prisstop eller en prisnedsættelse.

1. Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder indfører et prisstop eller en 
prisnedsættelse for alle lægemidler eller for 
visse kategorier af lægemidler, skal den 
pågældende medlemsstat offentliggøre en 
begrundelse for sin beslutning, herunder i 
givet fald en begrundelse for, at disse 
kategorier af lægemidler er omfattet af et 
prisstop eller en prisnedsættelse.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at de kompetente myndigheder skal fremlægge en detaljeret redegørelse for 
grundene bag enhver beslutning om revurdering, der er i strid med producenternes 
kommercielle interesser, står ikke i et rimeligt forhold til formålet.

Ændringsforslag 155
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder indfører et prisstop eller en 
prisnedsættelse for alle lægemidler eller for 
visse kategorier af lægemidler, skal den 
pågældende medlemsstat offentliggøre en 
begrundelse for sin beslutning, der bygger 
på objektive og kontrollerbare kriterier, 
herunder i givet fald en begrundelse for, at 
disse kategorier af lægemidler er omfattet 
af et prisstop eller en prisnedsættelse.

1. Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder indfører et prisstop eller en 
prisnedsættelse for alle lægemidler eller for 
visse kategorier af lægemidler, skal den 
pågældende medlemsstat offentliggøre en 
begrundelse for sin beslutning, der bygger 
på objektive og kontrollerbare kriterier, 
herunder i givet fald en begrundelse for, at 
disse kategorier af lægemidler er omfattet 
af et prisstop eller en prisnedsættelse.
Medlemsstaterne skal foretage en årlig 
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gennemgang.

Or. en

Ændringsforslag 156
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse på et hvilket som 
helst tidspunkt. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse på et hvilket som 
helst tidspunkt.

Or. cs

Ændringsforslag 157
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse på et hvilket som 

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer indehaveren af en 
markedsføringstilladelse retten til at
indgive en ansøgning om fritagelse. De 
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helst tidspunkt. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel
kvittering for modtagelsen.

kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 158
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse på et hvilket som 
helst tidspunkt. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse på et hvilket som 
helst tidspunkt. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Disse grunde skal stamme fra en 
forud opstillet liste, som medlemsstaten 
har fastlagt og offentliggjort i en relevant 
publikation. Ansøgningen skal indeholde 
en passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 160
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.
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Or. sl

Ændringsforslag 161
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Or. en

Ændringsforslag 162
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
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kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Or. en

Ændringsforslag 163
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist.
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning 
senest 60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at de kompetente myndigheder skal fremlægge en detaljeret redegørelse for 
grundene bag enhver beslutning om revurdering, der er i strid med producenternes 
kommercielle interesser, står ikke i et rimeligt forhold til formålet.

Ændringsforslag 165
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
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yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Or. fr

Begrundelse

Fristen på 90 dage bør fastholdes for ikke at risikere at skade kvaliteten af vurderingen af 
lægemidler i medlemsstaterne og dermed kvaliteten i patientservicen.

Ændringsforslag 166
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er 
fastsat i stk. 3, forlænges én gang med 
yderligere 60 dage. Ansøgeren underrettes 
om forlængelsen inden udløbet af den 
tidsfrist, der er fastsat i stk. 3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 167
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
60 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
90 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Or. sl

Ændringsforslag 168
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
60 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
90 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 169
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
60 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
90 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.
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Or. en

Ændringsforslag 170
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
60 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
90 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
60 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Hvis der er et usædvanligt stort antal 
ansøgninger, kan tidsfristen, som er fastsat 
i stk. 3, forlænges én gang med yderligere
90 dage. Ansøgeren underrettes om 
forlængelsen inden udløbet af den tidsfrist, 
der er fastsat i stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Fristen på 90 dage bør fastholdes for ikke at risikere at skade kvaliteten af vurderingen af 
lægemidler i medlemsstaterne og dermed kvaliteten i patientservicen.

Ændringsforslag 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at apotekerne 
har kendskab til lægemidlets salgspris 
over for den forsikrede for at undgå 
eventuelle konkurrenceforvridende 
virkninger på grund af manglende 
prisgennemsigtighed på markedet.

Or. de

Begrundelse

Frivillige aftaler, som f.eks. rabataftaler, mellem lægemiddelproducenter og 
sygesikringsfonde er blevet mere almindelige og dækker en stor andel af de lægemidler, der 
uddeles. Disse aftaler gør det umuligt for læger og farmaceuter at forvisse sig om den faktiske 
pris, og det er ikke altid det økonomisk mest fordelagtige lægemiddel, der uddeles.

Ændringsforslag 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Medlemsstaterne sikrer, at patienten eller 
den forsikrede også reelt har fordel af de 
aftalte refusionspriser. En eventuel 
mangel på gennemsigtighed på 
apotekerne, der medfører 
konkurrenceforvridning, fordi priserne 
ikke skiltes på gennemsigtig vis, skal 
undgås.

Or. de

Ændringsforslag 174
Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Kontrol med avancer
Indfører en medlemsstat direkte eller 
indirekte avancekontrol over for de 
ansvarlige for markedsføringen af 
lægemidler, offentliggør den pågældende 
medlemsstat følgende oplysninger i en 
relevant publikation og sender dem 
desuden til Kommissionen:
a) Den (de) metode(r), der i den 
pågældende medlemsstat anvendes til at 
bestemme avancerne: afkast af 
omsætningen og/eller kapitalafkast.
b) Den aktuelle tilladte målavance for de 
ansvarlige for markedsføringen af 
lægemidler i den pågældende 
medlemsstat.
c) Kriterierne for fastlæggelse af avancen 
for den enkelte ansvarlige for 
markedsføringen af lægemidler samt 
kriterierne for godkendelse af højere 
avancer end målavancerne i den 
pågældende medlemsstat.
d) Den maksimale, procentvise avance, 
som den ansvarlige for markedsføringen 
af lægemidler har fået tilladelse til at 
beregne sig ud over målavancen i den 
pågældende medlemsstat.
De oplysninger, som er nævnt i stk. 1, 
ajourføres én gang årligt, eller når der 
foretages betydelige ændringer.
Når en medlemsstat foruden at føre 
direkte eller indirekte kontrol med 
avancer fører kontrol med priserne på 
visse typer lægemidler, der ikke er 
omfattet af avancekontrollen, finder 
artikel 3, 4 og 5 i givet fald anvendelse på 
sådanne former for priskontrol. Artikel 3, 
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4 og 5 finder dog ikke anvendelse, når den 
normale gennemførelse af direkte eller 
indirekte avancekontrol undtagelsesvis 
medfører, at der fastsættes en pris på et 
individuelt lægemiddel.

Or. cs

Ændringsforslag 175
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger. De 
kompetente myndigheder sender 
ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger.

Or. cs

Ændringsforslag 176
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse eller 
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en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

ansøgeren, efter at Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler (der er 
nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 
726/2004) eller en kompetent national 
myndighed har afgivet en positiv 
udtalelse, kan indgive en ansøgning om 
inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning på et hvilket 
som helst tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen
eller ansøgeren ret til at ansøge om, at det 
pågældende lægemiddel inddrages i den 
ordning eller kategori, som vedkommende 
vælger. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 177
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.
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indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 178
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer indehaveren af 
en markedsføringstilladelse ret til at
indgive en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør ordlyden og fjerner udtrykket "på et hvilket som helst 
tidspunkt", som er kilde til retlig usikkerhed. Hertil kommer, at beslutningen om, hvorvidt det 
skal tillades indehaveren af en markedsføringstilladelse at ansøge om inddragelse af et 
lægemiddel i en særlig kategori, er et medlemsstatsanliggende.

Ændringsforslag 179
Nessa Childers
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 180
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Hvis den offentlige 
sygesikringsordning omfatter flere 
ordninger eller dækningskategorier, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til at ansøge om, at det pågældende 
lægemiddel inddrages i den ordning eller 
kategori, som vedkommende vælger. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen.

Or. fr
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Begrundelse

Strider mod nærhedsprincippet. Proceduren vedrørende valg af dækningskategori bør 
forblive et medlemsstatsanliggende.

Ændringsforslag 181
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 182
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 183
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og dokumenter ansøgeren skal 

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

Or. fr

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal i det mindste tilstås et vist spillerum, således at de kan 
reagere på uventede udviklinger.

Ændringsforslag 184
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 25 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. hu

Begrundelse

Det ville være vanskeligt for myndighederne at overholde den frist på 15 dage, som 
Kommissionen foreslår. En alt for kort frist ville være til skade for kvaliteten af 
beslutningstagningen.
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Ændringsforslag 185
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen 90 dage. For 
så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. sl

Ændringsforslag 186
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
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For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 90 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 187
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 188
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 189
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
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offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 25 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. For så vidt angår 
biosimilære lægemidler, er fristen 60
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på 15 dage kan være for kort for myndighederne, hvilket kunne have en 
skadelig indflydelse på beslutningens kvalitet. Eftersom biologiske lægemidler har mistet eller 
er ved at miste deres enerettigheder, er biosimilære lægemidler en forholdsvis ny 
lægemiddelkategori, af hvilken grund tidsrummet fra indgivelsen af en ansøgning og til 
udstedelsen af godkendelsen højst bør være 60 dage.

Ændringsforslag 190
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 45 dage, forudsat at 
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teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 191
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 45dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Medlemsstaterne 
skal overveje at basere deres beslutning i 
forbindelse med en ansøgning om 
inddragelse af et lægemiddel under den 
nationale sygesikringsordning på en 
medicinsk teknologivurdering.

Or. fr

Ændringsforslag 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 30 dage, forudsat at det generiske 
lægemiddel i det væsentlige svarer til
referencelægemidlet, jf. direktiv 
2001/83/EF, og at referencelægemidlet
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 193
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
som er indgivet i overensstemmelse med 
den pågældende medlemsstats forskrifter, 
om inddragelse af et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, træffes 
beslutning derom, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 30 dage, forudsat at det generiske 



AM\917073DA.doc 37/104 PE498.042v02-00

DA

teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 90 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler er 
fristen 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

lægemiddel i det væsentlige svarer til
referencelægemidlet, jf. direktiv 
2001/83/EF, og at referencelægemidlet
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Såfremt de 
generiske lægemidler udviser forskelle i 
forhold til referencelægemidlet, f.eks. 
hvad angår emballage eller terapeutiske 
indikationer, kan medlemsstaterne 
foreskrive, at de revurderes.

Or. fr

Begrundelse

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

Ændringsforslag 194
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 25 dage, 
forudsat at referencelægemidlet allerede er 
blevet inddraget under den offentlige 



PE498.042v02-00 38/104 AM\917073DA.doc

DA

sygesikringsordning. Medlemsstaterne må 
ikke anmode om yderligere oplysninger, 
som der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

sygesikringsordning. Medlemsstaterne må 
ikke anmode om yderligere oplysninger, 
som der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. hu

Begrundelse

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

Ændringsforslag 195
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. cs



AM\917073DA.doc 39/104 PE498.042v02-00

DA

Ændringsforslag 196
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sl

Ændringsforslag 197
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 90 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
oplysninger. For så vidt angår generiske 
lægemidler er fristen 90 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Medlemsstaterne må 
ikke anmode om yderligere oplysninger, 
som der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 198
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlet allerede er 
blevet inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.
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administrative retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 199
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 200
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 25 dage, 
forudsat at referencelægemidlet allerede er 
blevet inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. For så vidt angår 
biosimilære lægemidler, er denne frist 60 
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning.
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på 15 dage kan være for kort for myndighederne, hvilket kunne have en 
skadelig indflydelse på beslutningens kvalitet. Eftersom biologiske lægemidler har mistet eller 
er ved at miste deres enerettigheder, er biosimilære lægemidler en forholdsvis ny 
lægemiddelkategori, af hvilken grund tidsrummet fra indgivelsen af en ansøgning og til 
udstedelsen af godkendelsen højst bør være 60 dage.

Ændringsforslag 201
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 

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

ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 45 dage, 
forudsat at referencelægemidlet allerede er 
blevet inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Medlemsstaterne må 
ikke anmode om yderligere oplysninger, 
som der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlet allerede er 
blevet inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Medlemsstaterne må
ikke anmode om yderligere oplysninger, 
som der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at det generiske lægemiddel i det 
væsentlige svarer til referencelægemidlet, 
jf. direktiv 2001/83/EF, og at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
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national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

sygesikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 203
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder omgående 
ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest
90 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at det generiske lægemiddel i det 
væsentlige svarer til referencelægemidlet, 
jf. direktiv 2001/83/EF, og at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. fr

Begrundelse

Fristen på 90 dage bør fastholdes for ikke at risikere at skade kvaliteten af vurderingen af 
lægemidler i medlemsstaterne og dermed kvaliteten i patientservicen. Den offentlige høring, 
som Kommissionen har gennemført, viser at de fleste interessenter, herunder producenterne 
af originalmedicin, anser de nugældende frister for tilfredsstillende. Disse er væsentlige, hvis 
der skal gennemføres korrekte vurderinger, eftersom der forekommer medicinalvarer, som 
udvikles gennem en stadig mere kompleks og innovativ forskningsproces.
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Ændringsforslag 204
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 50 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. hu

Begrundelse

Det ville være svært for myndighederne at overholde den frist på 30 dage, som Kommissionen 
foreslår. En alt for kort frist ville være til skade for kvaliteten af beslutningstagningen.

Ændringsforslag 205
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
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fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

fastsat i artikel 3, ikke overstiger 180 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen ligeledes 180 
dage. For så vidt angår generiske 
lægemidler må fristen ikke overstige 60
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

Or. sl

Ændringsforslag 206
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 
dage. For så vidt angår generiske 
lægemidler må fristen ikke overstige 30
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 180 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5, eller suspenderes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
det foregående stykke.

Or. en
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Ændringsforslag 207
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 
dage. For så vidt angår generiske 
lægemidler må fristen ikke overstige 30
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 60 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 208
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 180 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler må
fristen ikke overstige 90 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
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dage. For så vidt angår generiske 
lægemidler må fristen ikke overstige 30
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. fr

Ændringsforslag 209
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 50 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. For så vidt angår 
biosimilære lægemidler, må fristen ikke 
overstige 120 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist på 30 dage kan være for kort for myndighederne, hvilket kan have 
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negative virkninger på kvaliteten af beslutningen. Eftersom biologiske lægemidler har mistet 
eller er ved at miste deres enerettigheder, er biosimilære lægemidler en forholdsvis ny 
lægemiddelkategori, af hvilken grund tidsrummet fra indgivelsen af en ansøgning og til 
udstedelsen af godkendelsen højst bør være 120 dage.

Ændringsforslag 210
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 
dage. For så vidt angår generiske 
lægemidler må fristen ikke overstige 30
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 90 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
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inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 60 dage, forudsat at
det generiske lægemiddel i det væsentlige 
svarer til referencelægemidlet, jf. direktiv 
2001/83/EF, og at referencelægemidlet
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 212
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 
dage. For så vidt angår generiske 
lægemidler må fristen ikke overstige 30 
dage, forudsat at referencelægemidlet 
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 180 dage.
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 30 dage, forudsat at
det generiske lægemiddel i det væsentlige 
svarer til referencelægemidlet, jf. direktiv 
2001/83/EF, og at referencelægemidlet
allerede er blevet inddraget under den 
offentlige sygesikringsordning. Disse 
frister kan forlænges i overensstemmelse 
med stk. 5 eller artikel 3, stk. 5.

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 213
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beslutninger, der er nævnt i dette 
stykke, skal også indeholde eventuelle 
evalueringer, sagkyndige udtalelser eller 
henstillinger, som lægges til grund for 
beslutningerne. Ansøgeren underrettes om 
alle klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, om 
klageprocedurerne i artikel 8 og om 
tidsfristerne derfor.

De beslutninger, der er nævnt i dette 
stykke, skal også indeholde eventuelle 
evalueringer, sagkyndige udtalelser eller 
henstillinger, som lægges til grund for 
beslutningerne. Ansøgeren underrettes om 
alle klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. en

Ændringsforslag 214
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beslutninger, der er nævnt i dette 
stykke, skal også indeholde eventuelle 
evalueringer, sagkyndige udtalelser eller 
henstillinger, som lægges til grund for 
beslutningerne. Ansøgeren underrettes om 
alle klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, om 
klageprocedurerne i artikel 8 og om 
tidsfristerne derfor.

De beslutninger, der er nævnt i dette 
stykke, skal også indeholde eventuelle 
evalueringer, sagkyndige udtalelser eller 
henstillinger, som lægges til grund for 
beslutningerne. Ansøgeren underrettes om 
alle klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. fr

Begrundelse

Der findes allerede klageprocedurer, herunder retslige procedurer, i medlemsstaterne.
Desuden hører disse procedurer under medlemsstaternes ansvarsområde, som ikke henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde, der omhandler administrative procedurer for 
godkendelse af prisen på lægemidler og godkendelse af refusion af omkostningerne ved disse 
under sygesikringsordningerne.

Ændringsforslag 215
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kriterier, der ligger til grund for de i 
det foregående afsnit nævnte
beslutninger, skal omfatte vurderinger af 
uopfyldte medicinske behov og af de 
kliniske fordele, de sociale fordele, 
innovation og beskyttelsen af de mest 
sårbare befolkningsgrupper.

Or. es

Ændringsforslag 216
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de skal afgøre, om lægemidler 
skal være omfattet af den offentlige 
sygesikringsordning eller ej, og de giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom beslutningen om, hvorvidt et lægemiddel skal inddrages under den offentlige 
sygesikringsordning, er et nationalt anliggende, bør medlemsstaterne ikke forpligtes til at 
meddele Kommissionen deres vurderingskriterier.

Ændringsforslag 217
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de skal afgøre, om lægemidler 
skal være omfattet af den offentlige 
sygesikringsordning eller ej, og de giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier.

8. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de skal afgøre, om lægemidler 
skal være omfattet af den offentlige 
sygesikringsordning eller ej, og de giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier. Disse kriterier skal omfatte 
vurderinger af uopfyldte medicinske 
behov og af de kliniske fordele, de sociale 
fordele, innovation og beskyttelsen af de 
mest sårbare befolkningsgrupper.

Or. es



PE498.042v02-00 54/104 AM\917073DA.doc

DA

Ændringsforslag 218
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af tidsfristerne vedrørende 
inddragelse under 
sygesikringsordningerne
1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren 
har adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.
2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:
a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
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henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er
undergivet de samme betingelser, som 
gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
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afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.

Or. cs

Ændringsforslag 219
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af tidsfristerne vedrørende 
inddragelse under 
sygesikringsordningerne
1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren 
har adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.
2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:
a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
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forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
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en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er 
undergivet de samme betingelser, som 
gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.

Or. fr

Begrundelse

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures ne sont 
pas concernées par le champ d’application de cette Directive, portant sur les procédures 
concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui 
sont réalisées par des organes administratifs.

Ændringsforslag 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Klageprocedurer i tilfælde af manglende 
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overholdelse af tidsfristerne vedrørende 
inddragelse under 
sygesikringsordningerne
1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren 
har adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.
2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:
a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
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måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er 
undergivet de samme betingelser, som 
gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.
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Or. en

Ændringsforslag 221
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af tidsfristerne vedrørende 
inddragelse under 
sygesikringsordningerne
1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren 
har adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.
2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:
a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
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Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er 
undergivet de samme betingelser, som 
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gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.

Or. sl

Ændringsforslag 222
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren har 
adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren har 
adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.

2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:

udgår

a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
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c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
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om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er 
undergivet de samme betingelser, som 
gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 223
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren har 
adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren har 
adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.

2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:
a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
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skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
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de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er 
undergivet de samme betingelser, som 
gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.

Or. fr

Begrundelse

Selv om det er vigtigt, at medlemsstaterne foreskriver klageprocedurer, har Kommissionen 
overskredet sine beføjelser ved at fastlægge alt for præskriptive gennemførelsesordninger.
Det er også vanskeligt at acceptere, at en myndighed forpligtes til at udrede erstatning til et 
medicinalfirma som følge af manglende overholdelse af en frist.

Ændringsforslag 224
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
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Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren har 
adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren har 
adgang til effektive og hurtige 
klageprocedurer i tilfælde af manglende 
overholdelse af de tidsfrister, der er fastsat 
i artikel 7.

2. Med henblik på klageprocedurerne 
udpeger medlemsstaterne en instans og 
giver den beføjelser til:

udgår

a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.
3. En beslutning om ikke at tillade 
midlertidige foranstaltninger berører ikke 
de øvrige rettigheder, som den ansøger, 
der anmoder om disse foranstaltninger, 
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måtte gøre krav på.
4. Medlemsstaterne påser, at de 
afgørelser, der træffes af de for 
klageprocedurerne ansvarlige instanser, 
kan gennemføres effektivt.
5. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal være uafhængig af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
kontrollere priserne på humanmedicinske 
lægemidler eller for at fastsætte antallet 
af lægemidler, der er omfattet af 
sygesikringsordningerne.
6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der 
desuden træffes dispositioner til at sikre 
de procedurer, hvorved enhver 
foranstaltning, der formodes at være 
ulovlig, og som træffes af den uafhængige 
instans, eller enhver formodet 
forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, 
der er tildelt denne, kan appelleres eller 
indbringes for en anden instans, som er 
en ret i henhold til artikel 267 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.
Udnævnelsen af medlemmerne af den 
instans, der er omhandlet i stk. 2, og 
udløbet af deres embedsperiode er 
undergivet de samme betingelser, som 
gælder for dommere, for så vidt angår den 
myndighed, der er ansvarlig for deres 
udnævnelse, varigheden af deres 
embedsperiode og muligheden for deres 
afsættelse. Som minimum skal formanden 
for denne instans have samme juridiske 
og faglige kvalifikationer som en dommer. 
Denne instans træffer sine afgørelser 
efter en kontradiktorisk procedure, og 
disse afgørelser har på grundlag af 
bestemmelser, som fastsættes af hver 
medlemsstat, retsvirkninger med bindende 
kraft.
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Or. en

Ændringsforslag 225
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beslutninger om, at et lægemiddel skal 
udelukkes fra den offentlige 
sygesikringsordning, eller om at ændre 
omfanget af eller betingelserne for det 
berørte lægemiddels dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier.
Sådanne beslutninger skal indeholde 
eventuelle evalueringer, sagkyndige 
udtalelser eller henstillinger, som lægges 
til grund for beslutningerne. Ansøgeren 
underrettes om alle klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene, og om tidsfristerne derfor.

1. Beslutninger om, at et lægemiddel skal 
udelukkes fra den offentlige 
sygesikringsordning, eller om at ændre 
omfanget af eller betingelserne for det 
berørte lægemiddels dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier. 
Ansøgeren underrettes om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at de kompetente myndigheder skal afgive en sagkyndig udtalelse eller henstilling 
til støtte for enhver beslutning, der strider mod producenternes kommercielle interesser, står 
ikke i et rimeligt forhold til formålet.

Ændringsforslag 226
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beslutninger om, at et lægemiddel skal 
udelukkes fra den offentlige 
sygesikringsordning, eller om at ændre 
omfanget af eller betingelserne for det 

1. Beslutninger om, at et lægemiddel skal 
udelukkes fra den offentlige 
sygesikringsordning, eller om at ændre 
omfanget af eller betingelserne for det 
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berørte lægemiddels dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier. 
Sådanne beslutninger skal indeholde 
eventuelle evalueringer, sagkyndige 
udtalelser eller henstillinger, som lægges til 
grund for beslutningerne. Ansøgeren 
underrettes om alle klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene, og om tidsfristerne derfor.

berørte lægemiddels dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier. 
Sådanne beslutninger skal indeholde
vurderinger af uopfyldte medicinske 
behov, af de kliniske konsekvenser og
sociale omkostninger, af beskyttelsen af 
de mest sårbare befolkningsgrupper og
eventuelle evalueringer, sagkyndige 
udtalelser eller henstillinger, som lægges til 
grund for beslutningerne. Ansøgeren 
underrettes om alle klagemuligheder, 
herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene, og om tidsfristerne derfor.

Or. es

Ændringsforslag 227
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beslutninger om, at en kategori af 
lægemidler skal udelukkes fra den 
offentlige sygesikringsordning, eller om at 
ændre omfanget af eller betingelserne for 
den berørte kategoris dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier, og 
offentliggøres i en relevant publikation.

2. Beslutninger om, at en kategori af 
lægemidler skal udelukkes fra den 
offentlige sygesikringsordning, eller om at 
ændre omfanget af eller betingelserne for 
den berørte kategoris dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at myndighederne skal fremlægge en detaljeret begrundelse for enhver beslutning 
om at udelukke et lægemiddel fra den offentlige sygesikringsordning, og som således er i strid 
med producenternes kommercielle interesser, står ikke i et rimeligt forhold til formålet.

Ændringsforslag 228
Andres Perello Rodriguez
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beslutninger om, at en kategori af 
lægemidler skal udelukkes fra den 
offentlige sygesikringsordning, eller om at 
ændre omfanget af eller betingelserne for 
den berørte kategoris dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier, og 
offentliggøres i en relevant publikation.

2. Beslutninger om, at en kategori af 
lægemidler skal udelukkes fra den 
offentlige sygesikringsordning, eller om at 
ændre omfanget af eller betingelserne for 
den berørte kategoris dækning skal 
indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier, og 
offentliggøres i en relevant publikation.
Disse kriterier skal omfatte vurderinger af 
uopfyldte medicinske behov, af de kliniske 
konsekvenser og sociale omkostninger og 
af beskyttelsen af de mest sårbare 
befolkningsgrupper.

Or. es

Ændringsforslag 229
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Klassificering af lægemidler med henblik 
på deres inddragelse under 
sygesikringsordninger
1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
lægemidler grupperes eller klassificeres i 
henhold til terapeutiske eller andre 
kriterier med henblik på deres inddragelse 
under den offentlige sygesikringsordning.
2. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, efter hvilke objektive 
og kontrollerbare kriterier lægemidler 
klassificeres med henblik på deres 
inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning, og giver 
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Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier.
3. For lægemidler, der er omfattet en 
sådan gruppering eller klassificering, 
offentliggør medlemsstaterne i en relevant 
publikation de metoder, der er anvendt til 
at fastslå omfanget af eller betingelserne 
for deres inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning, og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
metoder.
4. På anmodning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen specificerer de 
kompetente myndigheder de objektive 
data, på grundlag af hvilke de - under 
anvendelse af de kriterier og metoder, der 
er omhandlet i stk. 2 og 3 - har fastlagt 
ordningerne for dækning af et 
lægemiddel. I så fald underretter de 
kompetente myndigheder også 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
om alle klagemuligheder, herunder 
adgang til prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. cs

Ændringsforslag 230
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Klassificering af lægemidler med henblik 
på deres inddragelse under 
sygesikringsordninger
1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
lægemidler grupperes eller klassificeres i 
henhold til terapeutiske eller andre 
kriterier med henblik på deres inddragelse 
under den offentlige sygesikringsordning.



PE498.042v02-00 74/104 AM\917073DA.doc

DA

2. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, efter hvilke objektive 
og kontrollerbare kriterier lægemidler 
klassificeres med henblik på deres 
inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning, og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier.
3. For lægemidler, der er omfattet en 
sådan gruppering eller klassificering, 
offentliggør medlemsstaterne i en relevant 
publikation de metoder, der er anvendt til 
at fastslå omfanget af eller betingelserne 
for deres inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning, og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
metoder.
4. På anmodning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen specificerer de 
kompetente myndigheder de objektive 
data, på grundlag af hvilke de - under 
anvendelse af de kriterier og metoder, der 
er omhandlet i stk. 2 og 3 - har fastlagt 
ordningerne for dækning af et 
lægemiddel. I så fald underretter de 
kompetente myndigheder også 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
om alle klagemuligheder, herunder 
adgang til prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. cs

Ændringsforslag 231
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når en 
medlemsstat vedtager foranstaltninger, der 
har til formål at kontrollere eller fremme 
ordineringen af specifikke navngivne 

1. Stk. 2 og 3 finder anvendelse, når en 
medlemsstat vedtager foranstaltninger, der 
har til formål at kontrollere eller fremme 
ordineringen af specifikke navngivne 



AM\917073DA.doc 75/104 PE498.042v02-00

DA

lægemidler. lægemidler.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, herunder eventuelle evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund herfor, 
offentliggøres i en relevant publikation.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at de kompetente myndigheder skal afgive en sagkyndig udtalelse eller henstilling 
til støtte for enhver beslutning, der strider mod producenternes kommercielle interesser, står 
ikke i et rimeligt forhold til formålet.

Ændringsforslag 233
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, herunder eventuelle evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund herfor, offentliggøres 
i en relevant publikation.

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, herunder eventuelle evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund herfor, offentliggøres 
i en relevant publikation og gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Or. sl
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Ændringsforslag 234
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På anmodning fra indehaveren af en 
markedsføringstilladelse, hvis interesser 
eller retsstilling påvirkes af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 
specificerer de kompetente myndigheder 
de objektive data og kriterier, på grundlag 
af hvilke disse foranstaltninger er truffet 
med hensyn til det pågældende 
lægemiddel. De kompetente myndigheder 
underretter i så fald også indehaveren af
markedsføringstilladelsen om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

udgår

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 235
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På anmodning fra indehaveren af en 
markedsføringstilladelse, hvis interesser 
eller retsstilling påvirkes af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 

4. På anmodning fra indehaveren af en 
markedsføringstilladelse, hvis interesser 
eller retsstilling påvirkes af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 
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specificerer de kompetente myndigheder 
de objektive data og kriterier, på grundlag 
af hvilke disse foranstaltninger er truffet 
med hensyn til det pågældende 
lægemiddel. De kompetente myndigheder 
underretter i så fald også indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

specificerer de kompetente myndigheder 
de objektive data og kriterier, på grundlag 
af hvilke disse foranstaltninger er truffet 
med hensyn til det pågældende 
lægemiddel.

Or. fr

Begrundelse

Selv om det er normalt, at indehavere af markedsføringstilladelser informeres om grundene 
til at indføre foranstaltninger til kontrol og fremme af ordineringen af visse lægemidler, 
udspringer sådanne foranstaltninger af nationale beslutninger, der normalt træffes med det 
sigte at begrænse sundhedsudgifterne. Det er derfor paradoksalt, at der skulle foreskrives 
økonomisk kompensation i tilfælde af sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag 236
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tidsfrister, der er fastsat i artikel 3, 4, 5 
og 7, skal forstås som perioden mellem 
modtagelsen af en ansøgning eller 
yderligere oplysninger, afhængigt af 
omstændighederne, og den faktiske 
ikrafttrædelse af den tilhørende 
beslutning. Alle sagkyndige evalueringer 
og administrative skridt, der er nødvendige 
for at træffe beslutningen og gennemføre 
den, skal foretages inden for de 
foreskrevne tidsfrister.

De tidsfrister, der er fastsat i artikel 3, 4, 5 
og 7, skal forstås som perioden mellem 
modtagelsen af en ansøgning eller 
yderligere oplysninger, afhængigt af 
omstændighederne, og vedtagelsen af 
beslutningen. Alle sagkyndige 
evalueringer og administrative skridt, der 
er nødvendige for at træffe beslutningen og 
gennemføre den, skal foretages inden for 
de foreskrevne tidsfrister.

Or. cs
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Ændringsforslag 237
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvad angår generiske lægemidler, 
indregnes et vist tidsrum for ansøgningen 
og et vist tidsrum for ikrafttrædelsen 
imidlertid ikke i fristen, forudsat at ingen 
af disse tidsrum overstiger en 
kalendermåned hver, og at disse tidsrum 
er udtrykkeligt reguleret ved nationale 
lovgivningsmæssige eller administrative 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 238
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en beslutningsproces omfattende 
forhandlinger mellem det anmodende 
laboratorium og den kompetente 
myndighed er påkrævet, suspenderes de i 
artikel 3, 4, 5 og 7 foreskrevne frister, 
indtil den kompetente myndighed har 
modtaget det anmodende laboratoriums 
svar på sine forslag. 

Or. fr

Ændringsforslag 239
Alda Sousa

Forslag til direktiv
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Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens
Medlemsstaterne revurderer ikke inden 
for rammerne af beslutninger om
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 240
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning, bioækvivalens eller biosimilaritet

Or. fr

Begrundelse

Indføjelsen af særlige bestemmelser vedrørende generiske lægemidler udgør den væsentligste 
merværdi af denne omarbejdning. Men hvis alle typer af generiske lægemidler, herunder 
bioterapier, skal omfattes, er det nødvendigt at nævne begrebet "biosimilaritet" i lighed med 
begrebet "bioækvivalens".

Ændringsforslag 241
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevis for kvalitet, sikkerhed, virkning eller 
bioækvivalens

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

Or. fr

Ændringsforslag 242
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på (lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens).
Medlemsstaterne skal sikres fuld adgang 
til de data, der er blevet anvendt af 
markedsføringstilladelsesmyndigheden 
ved vurderingen af disse elementer, 
således at de kan evaluere lægemidlets 
relative sikkerhed og effektivitet under 
sygesikringsordningen. De kompetente 
myndigheder bør også have ret til at 
anmode om yderligere data i 
evalueringsøjemed.

Or. en

Ændringsforslag 243
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet,
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de
væsentlige elementer (kvalitet, sikkerhed, 
effektivitet eller biosimilaritet), som 
markedsføringstilladelsen bygger på.
Medlemsstaterne skal ikke desto mindre 
have adgang til alle de data, der er blevet 
benyttet af den myndighed, der har 
udstedt markedsføringstilladelsen, således 
at de kan vurdere lægemidlets relative
sikkerhed og effektivitet under 
sygesikringsordningen.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at myndighederne sættes i stand til at gennemføre revurderinger af et 
lægemiddels relative terapeutiske værdi, eftersom den relative værdi i betydelig grad kan 
påvirkes af markedsføringen af nye konkurrerende produkter på markedet eller opdagelsen af 
en ny terapeutisk egenskab. Desuden er disse komparative vurderinger ikke omfattet af de 
beføjelser, som de agenturer, der udsteder markedsføringstilladelser, har. Endelig er det ikke 
nødvendigt at revurdere bioækvivalens.

Ændringsforslag 244
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.
Medlemsstaterne skal imidlertid i 
evalueringsøjemed have fuld adgang til de 
data, der er blevet anvendt af 
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markedsføringstilladelsesmyndigheden 
ved vurderingen af disse elementer. De 
kompetente myndigheder skal også have 
ret til at anmode om yderligere data i 
evalueringsøjemed.

Or. en

Ændringsforslag 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Medlemsstaterne revurderer ikke 
markedsføringstilladelsen inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse, herunder 
lægemidlets kvalitet, sikkerhed, virkning 
eller bioækvivalens eller kriterierne for 
udpegelsen som lægemiddel til sjældne 
sygdomme.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 246
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
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Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller bioækvivalens.

Medlemsstaterne bør ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse søge at 
revurdere de væsentlige elementer
(kvalitet, sikkerhed, effektivitet eller 
bioækvivalens), som 
markedsføringstilladelsen bygger på.

Medlemsstaterne skal imidlertid sikres 
fuld adgang til de data, der er blevet 
benyttet af de myndigheder, som står for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen, 
således at de kan vurdere lægemiddels 
relative sikkerhed og effektivitet i 
forbindelse med dets inddragelse under 
den obligatoriske sygesikringsordning. De 
kompetente myndigheder bør også kunne 
medtage eller generere yderligere 
relevante data med henblik på 
vurderingen af lægemidler.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgninger, beslutningsprocedurer og 
beslutninger om at regulere priserne på 
lægemidler i overensstemmelse med artikel 
3 eller fastlægge deres inddragelse under 
sygesikringsordningerne i 

1. Beslutningsprocedurer og beslutninger 
om at regulere priserne på lægemidler i 
overensstemmelse med artikel 3, eller som 
fastlægger deres inddragelse under 
sygesikringsordningerne i 



PE498.042v02-00 84/104 AM\917073DA.doc

DA

overensstemmelse med artikel 7 og 8 skal 
af medlemsstaterne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

overensstemmelse med artikel 7 og 8, skal 
af medlemsstaterne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. it

Ændringsforslag 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgninger, beslutningsprocedurer og 
beslutninger om at regulere priserne på 
lægemidler i overensstemmelse med artikel 
3 eller fastlægge deres inddragelse under 
sygesikringsordningerne i 
overensstemmelse med artikel 7 og 8 skal 
af medlemsstaterne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

1. Beslutningsprocedurer og beslutninger 
om at regulere priserne på lægemidler i 
overensstemmelse med artikel 3, eller som
fastlægger deres inddragelse under 
sygesikringsordningerne i 
overensstemmelse med artikel 7 og 8, skal 
af medlemsstaterne betragtes som 
administrative procedurer, der som sådan 
er uafhængige af håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. it

Ændringsforslag 249
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder er ikke en gyldig 
grund til at nægte, suspendere eller 
tilbagekalde beslutninger vedrørende 
prisen på et lægemiddel eller dets 
inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning.

2. Beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder er ikke en gyldig 
grund til at nægte, suspendere eller 
tilbagekalde beslutninger vedrørende 
prisen på et lægemiddel eller dets 
inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning. Medlemsstaterne kan 
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dog under ingen omstændigheder fratages 
beføjelsen til at kontrollere den 
intellektuelle ejendomsrettighed.

Or. sl

Ændringsforslag 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse med 
forbehold af EU-lovgivning og national 
lovgivning vedrørende beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse med 
forbehold af EU-lovgivning og national 
lovgivning vedrørende beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. For at 
sikre, at denne artikels bestemmelser 
anvendes korrekt, skal disse bestemmelser 
ikke kunne forhindre, at anmodninger, 
som er indgivet til de kompetente 
myndigheder, eller beslutninger, der er 
truffet af disse, vedrørende 
prisfastsættelsen for et givet lægemiddel 
eller inddragelsen af dette lægemiddel 
under de offentlige 
sygesikringsordninger, anses for objektive 
og rimelige faktorer, som de kompetente 
retslige myndigheder kan lade indgå i 
overvejelserne, når de skal afgøre om en 
intellektuel ejendomsrettighed krænkes 
eller vil blive krænket.

Or. it

Ændringsforslag 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til direktiv
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Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at denne artikels 
bestemmelser anvendes korrekt, skal disse 
bestemmelser ikke kunne forhindre, at 
anmodninger, som er indgivet til de 
kompetente myndigheder, eller 
beslutninger, der er truffet af disse, 
vedrørende prisfastsættelsen for et givet 
lægemiddel eller inddragelsen af dette 
lægemiddel under de offentlige 
sygesikringsordninger, anses for objektive 
og rimelige faktorer, som de kompetente 
retslige myndigheder kan lade indgå i 
overvejelserne, når de skal afgøre om en 
intellektuel ejendomsrettighed krænkes 
eller vil blive krænket.

Or. it

Ændringsforslag 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 1 og 2 kan fraviges i 
medlemsstater, hvor udstedelsen af en 
markedsføringstilladelse eller en 
refusionsgodkendelse for et generisk 
lægemiddel resulterer i en ændring af 
prisen på og/eller refusionsbetingelserne 
for det relevante referencelægemiddel.

Or. it

Ændringsforslag 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
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Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 1 og 2 kan fraviges i 
medlemsstater, hvor udstedelsen af en 
markedsføringstilladelse eller en 
refusionsgodkendelse for et generisk 
lægemiddel resulterer i en ændring af 
prisen på og/eller refusionsbetingelserne 
for det relevante referencelægemiddel.

Or. it

Ændringsforslag 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne kan vedtage særlige 
foranstaltninger og retlige procedurer for 
at beskytte intellektuelle 
ejendomsrettigheder i tilfælde, hvor 
udstedelsen af en markedsføringstilladelse 
eller en refusionsgodkendelse for et 
generisk lægemiddel resulterer i en 
ændring af prisen på og/eller 
refusionsbetingelserne for det relevante 
referencelægemiddel.

Or. it

Ændringsforslag 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne kan vedtage særlige 
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foranstaltninger og retlige procedurer for 
at beskytte intellektuelle 
ejendomsrettigheder i tilfælde, hvor 
udstedelsen af en markedsføringstilladelse 
eller en refusionsgodkendelse for et 
generisk lægemiddel resulterer i en 
ændring af prisen på og/eller 
refusionsbetingelserne for det relevante 
referencelægemiddel.

Or. it

Ændringsforslag 256
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Høring af interesserede parter
Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
vedtage eller ændre en foranstaltning, der 
falder inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, skal den give de 
berørte parter mulighed for at udtale sig 
om udkastet til foranstaltning inden for 
en rimelig frist. De kompetente 
myndigheder offentliggør de regler, som 
gælder for høringer. Høringernes 
resultater skal gøres offentligt 
tilgængelige, dog med undtagelse af 
fortrolige oplysninger, i overensstemmelse 
med Unionens og den nationale 
lovgivning om forretningshemmeligheder.

Or. cs

Ændringsforslag 257
Alda Sousa

Forslag til direktiv
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Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
vedtage eller ændre en foranstaltning, der 
falder inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, skal den give de 
berørte parter mulighed for at udtale sig om 
udkastet til foranstaltning inden for en 
rimelig frist. De kompetente myndigheder 
offentliggør de regler, som gælder for 
høringer. Høringernes resultater skal gøres 
offentligt tilgængelige, dog med undtagelse 
af fortrolige oplysninger, i 
overensstemmelse med Unionens og den 
nationale lovgivning om 
forretningshemmeligheder.

Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
vedtage eller ændre en foranstaltning, der 
falder inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, skal den give de 
berørte parter, herunder patient- og 
forbrugerorganisationer, mulighed for at 
udtale sig om udkastet til foranstaltning 
inden for en rimelig frist. De kompetente 
myndigheder offentliggør de regler, som 
gælder for høringer. Høringernes resultater 
skal gøres offentligt tilgængelige, dog med 
undtagelse af fortrolige oplysninger, i 
overensstemmelse med Unionens og den 
nationale lovgivning om 
forretningshemmeligheder.

Or. en

Ændringsforslag 258
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
vedtage eller ændre en foranstaltning, der 
falder inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, skal den give de 
berørte parter mulighed for at udtale sig om 
udkastet til foranstaltning inden for en 
rimelig frist. De kompetente myndigheder 
offentliggør de regler, som gælder for 
høringer. Høringernes resultater skal gøres 
offentligt tilgængelige, dog med undtagelse 
af fortrolige oplysninger, i 
overensstemmelse med Unionens og den 
nationale lovgivning om 
forretningshemmeligheder.

Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
foretage en væsentlig omarbejdning af en 
foranstaltning, der falder inden for dette 
direktivs anvendelsesområde, skal den give 
de berørte parter mulighed for at udtale sig 
om udkastet til foranstaltning inden for en 
rimelig frist. De kompetente myndigheder 
offentliggør de regler, som gælder for 
høringer. Høringernes resultater skal gøres 
offentligt tilgængelige, dog med undtagelse 
af fortrolige oplysninger, i 
overensstemmelse med Unionens og den 
nationale lovgivning om 
forretningshemmeligheder.

Or. fr
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Ændringsforslag 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Prisgennemsigtighed

1. De kompetente myndigheder 
offentliggør mindst en gang hvert halve år 
i en relevant publikation en fuldstændig 
liste over lægemidler, der er omfattet af 
deres sygesikringsordning, og for hvilke 
der er tilladt prisforhøjelser i den 
pågældende periode, med angivelse af de 
nye tilladte priser for disse lægemidler, og 
sender denne liste til Kommissionen.
2. Kommissionen og medlemsstaterne 
undersøger, hvorledes de skal fortsætte 
samarbejdet omkring funktionen af 
prisinformationsdatabasen Euripid, der 
bringer merværdi på EU-plan, hvad 
angår prisgennemsigtighed.

Or. en

Ændringsforslag 260
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Forhåndsmeddelelse af udkast til 
nationale foranstaltninger
1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der 
er omfattet af dette direktiv, skal de straks 
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meddele Kommissionen udkastet til den 
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.
2. Hvor det er relevant, meddeler 
medlemsstaterne samtidig teksten til de 
grundlæggende love eller administrative 
bestemmelser, som er primært og direkte 
berørt, hvis kendskab til denne tekst er 
nødvendig for at vurdere virkningerne af 
den foreslåede foranstaltning.
3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.
4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder. 
Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.
5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
Kommissionens bemærkninger.

Or. cs

Ændringsforslag 261
Erik Bánki

Forslag til direktiv
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Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Forhåndsmeddelelse af udkast til 
nationale foranstaltninger
1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der 
er omfattet af dette direktiv, skal de straks 
meddele Kommissionen udkastet til den 
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.
2. Hvor det er relevant, meddeler 
medlemsstaterne samtidig teksten til de 
grundlæggende love eller administrative 
bestemmelser, som er primært og direkte 
berørt, hvis kendskab til denne tekst er 
nødvendig for at vurdere virkningerne af 
den foreslåede foranstaltning.
3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.
4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder. 
Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.
5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
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Kommissionens bemærkninger.

Or. hu

Begrundelse

Vi ser grund til bekymring deri, at forslaget foreskriver krav om en forhåndsmeddelelse 
efterfulgt af en tremåneders venteperiode inden udløbet af den frist, som Kommissionen skal 
overholde. Denne bestemmelse ville gøre det umuligt for medlemsstaterne at reagere 
fleksibelt på makroøkonomiske omstændigheder, der begrunder en ændring af støttereglerne.

Ændringsforslag 262
Alda Sousa

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Forhåndsmeddelelse af udkast til 
nationale foranstaltninger
1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der 
er omfattet af dette direktiv, skal de straks 
meddele Kommissionen udkastet til den 
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.
2. Hvor det er relevant, meddeler 
medlemsstaterne samtidig teksten til de 
grundlæggende love eller administrative 
bestemmelser, som er primært og direkte 
berørt, hvis kendskab til denne tekst er 
nødvendig for at vurdere virkningerne af 
den foreslåede foranstaltning.
3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.
4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
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har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder. 
Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.
5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
Kommissionens bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 263
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Forhåndsmeddelelse af udkast til 
nationale foranstaltninger
1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der 
er omfattet af dette direktiv, skal de straks 
meddele Kommissionen udkastet til den 
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.
2. Hvor det er relevant, meddeler 
medlemsstaterne samtidig teksten til de 
grundlæggende love eller administrative 
bestemmelser, som er primært og direkte 
berørt, hvis kendskab til denne tekst er 
nødvendig for at vurdere virkningerne af 
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den foreslåede foranstaltning.
3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.
4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder. 
Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.
5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
Kommissionens bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 264
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Forhåndsmeddelelse af udkast til 
nationale foranstaltninger
1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der 
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er omfattet af dette direktiv, skal de straks 
meddele Kommissionen udkastet til den 
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.
2. Hvor det er relevant, meddeler 
medlemsstaterne samtidig teksten til de 
grundlæggende love eller administrative 
bestemmelser, som er primært og direkte 
berørt, hvis kendskab til denne tekst er 
nødvendig for at vurdere virkningerne af 
den foreslåede foranstaltning.
3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.
4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder. 
Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.
5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
Kommissionens bemærkninger.

Or. fr

Begrundelse

Denne artikels bestemmelser går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet med 
forslaget og er ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
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Ændringsforslag 265
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Forhåndsmeddelelse af udkast til 
nationale foranstaltninger
1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der 
er omfattet af dette direktiv, skal de straks 
meddele Kommissionen udkastet til den 
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.
2. Hvor det er relevant, meddeler 
medlemsstaterne samtidig teksten til de 
grundlæggende love eller administrative 
bestemmelser, som er primært og direkte 
berørt, hvis kendskab til denne tekst er 
nødvendig for at vurdere virkningerne af 
den foreslåede foranstaltning.
3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.
4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder. 
Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.
5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
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fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
Kommissionens bemærkninger.

Or. fr

Begrundelse

Denne bureaukratiske procedure ville gøre det umuligt for medlemsstaterne at reagere hurtigt 
på nye udviklinger, der kunne true bæredygtigheden af deres sundhedssystemer. Desuden er 
dette forslag i strid med medlemsstaternes ret til at organisere deres sundhedssystemer og
med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 266
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis medlemsstaterne har til hensigt at 
vedtage eller ændre foranstaltninger, der er 
omfattet af dette direktiv, skal de straks
meddele Kommissionen udkastet til den
planlagte foranstaltning samt 
begrundelsen herfor.

1. Hvis medlemsstaterne vedtager eller
ændrer foranstaltninger, der er omfattet af 
dette direktiv, skal de meddele 
Kommissionen den endelige tekst samt 
begrundelsen herfor.

Or. fr

Ændringsforslag 267
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 

udgår
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til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der 
har meddelt udkastet til foranstaltning, 
inden for tre måneder.

udgår

Kommissionens bemærkninger skal så 
vidt muligt tages i betragtning af den 
berørte medlemsstat, navnlig hvis det 
fremgår af bemærkningerne, at udkastet 
til foranstaltning kan være uforeneligt 
med EU-retten.

Or. fr

Ændringsforslag 269
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der har 
meddelt udkastet til foranstaltning, inden 
for tre måneder.

Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der har 
meddelt udkastet til foranstaltning, inden 
for to måneder.

Or. sl
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Ændringsforslag 270
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 
meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst. Hvis Kommissionen har 
fremsat bemærkninger i 
overensstemmelse med stk. 4, skal 
meddelelsen ledsages af en rapport om de 
skridt, der er taget som reaktion på 
Kommissionens bemærkninger.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 271
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar […] [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert år senest den 31. januar og 
den 1. juli offentliggør medlemsstaterne i 
en relevant publikation en detaljeret 
rapport, som indeholder følgende 
oplysninger, og de sender desuden 
rapporten til Kommissionen:

1. Senest den 31. januar […] [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert år senest den 31. januar 
offentliggør medlemsstaterne i en relevant 
publikation en detaljeret rapport, som 
indeholder følgende oplysninger, og de 
sender desuden rapporten til 
Kommissionen:

Or. cs

Ændringsforslag 272
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar […] [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert år senest den 31. januar og 
den 1. juli offentliggør medlemsstaterne i 
en relevant publikation en detaljeret 
rapport, som indeholder følgende 
oplysninger, og de sender desuden 
rapporten til Kommissionen:

1. Senest den 31. januar […] [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert år senest den 31. januar 
offentliggør medlemsstaterne i en relevant 
publikation en detaljeret rapport, som 
indeholder følgende oplysninger, og de 
sender desuden rapporten til 
Kommissionen:

Or. fr

Ændringsforslag 273
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. januar […] [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert år senest den 31. januar og 
den 1. juli offentliggør medlemsstaterne i 
en relevant publikation en detaljeret 
rapport, som indeholder følgende 
oplysninger, og de sender desuden 
rapporten til Kommissionen:

1. Senest den 31. januar […] [insert a date 
- the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert år senest den 31. januar 
offentliggør medlemsstaterne i en relevant 
publikation en detaljeret rapport, som 
indeholder følgende oplysninger, og de 
sender desuden rapporten til 
Kommissionen:

Or. fr

Begrundelse

Kravet bør være, at disse rapporter offentliggøres årligt for at sikre, at der ikke pålægges 
medlemsstaterne en uforholdsmæssigt stor byrde, og at rapporterne baseres på et bredere 
spektrum af data og dermed giver et større overblik.

Ændringsforslag 274
Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør hver sjette 
måned en rapport om de oplysninger, som 
medlemsstaterne har forelagt i 
overensstemmelse med stk. 1.

2. Kommissionen offentliggør en gang om 
året en rapport om de oplysninger, som 
medlemsstaterne har forelagt i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. cs

Ændringsforslag 275
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [last day of the 12th month 
following publication of this Directive in 
the Official journal of the European 
Union] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [last day of the 24th month 
following publication of this Directive in
the Official journal of the European 
Union] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. cs

Ændringsforslag 276
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Rapport om gennemførelsen af dette 
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direktiv
1. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv senest den [insert date - within 
two years after the date referred to in the 
second subparagraph of Article 18(1)] og 
derefter hvert tredje tre år.
2. Senest den [insert date - within three 
years after the date referred to in the 
second subparagraph of Article 18(1)] 
sender Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
kan ledsages af eventuelle passende 
forslag.

Or. cs

Ændringsforslag 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den [insert date - within three 
years after the date referred to in the 
second subparagraph of Article 18(1)] 
sender Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
kan ledsages af eventuelle passende
forslag.

2. Senest den [insert date - within three 
years after the date referred to in the 
second subparagraph of Article 18(1)] 
sender Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
kan efter omstændighederne ledsages af 
forslag til ændring af dette direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
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Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 a
Overvågning og rapportering
1. Kommissionen forelægger tre år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori 
den vurderer håndhævelsen af dette 
direktiv.
2. Kommissionen udstyres med 
tilstrækkelige ressourcer til at overvåge 
håndhævelsen af direktivet.

Or. en


