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Ändringsförslag 134
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 135
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

De nya tidsfrister som fastställts är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå det mål som kommissionen eftersträvar, nämligen att snabbt tillgängliggörande 
av de nya läkemedel som omfattas av ett ”normalt” godkännande för försäljning.
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Ändringsförslag 136
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 137
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Or. sl

Ändringsförslag 138
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 139
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 140
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
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den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 142
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort kan den tidsfrist som anges i 
denna punkt förlängas endast en gång med 
ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i denna punkt har 
löpt ut.
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Or. fr

Ändringsförslag 143
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 144
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE498.042v02-00 8/100 AM\917073SV.doc

SV

Or. fr

Ändringsförslag 146
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.

Or. en

Ändringsförslag 147
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
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begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. sl

Ändringsförslag 148
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 149
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 90 dagar efter det att dessa 



AM\917073SV.doc 11/100 PE498.042v02-00

SV

kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
underrätta den sökande om vilka ytterligare 
uppgifter som krävs och fatta sitt definitiva 
beslut inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot.

Or. en

Ändringsförslag 152
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om beslut inte fattas inom den 
relevanta tidsfrist som anges i 
punkterna 3 och 4 ska den sökande ha 
rätt att tillämpa den begärda 
prishöjningen.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 153
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de behöriga myndigheterna fattar 
beslut om att inte godkänna den begärda 
prishöjningen, helt eller delvis, ska beslutet 
innehålla en motivering för detta som 
grundar sig på objektiva och 
kontrollerbara kriterier och den sökande 
ska upplysas om alla möjligheter till 
prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

6. Om de behöriga myndigheterna fattar 
beslut om att inte godkänna den begärda 
prishöjningen, helt eller delvis, ska den 
sökande upplysas om alla möjligheter till 
prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

Or. fr

Motivering

Kravet på en utförlig motivering till stöd för alla myndighetsbeslut som går emot tillverkarnas 
kommersiella intressen är oproportionerligt.
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Ändringsförslag 154
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstats behöriga 
myndigheter inför ett prisstopp eller en 
prissänkning för alla läkemedel eller vissa 
kategorier av läkemedel, ska 
medlemsstaten offentliggöra en motivering 
för sitt beslut på grundval av objektiva och 
kontrollerbara kriterier, inklusive i
tillämpliga fall en motivering till varför de 
berörda produktkategorierna är föremål för 
prisstopp eller prissänkning.

1. Om en medlemsstats behöriga 
myndigheter inför ett prisstopp eller en 
prissänkning för alla läkemedel eller vissa 
kategorier av läkemedel, ska 
medlemsstaten offentliggöra en motivering 
för sitt beslut, inklusive i tillämpliga fall en 
motivering till varför de berörda 
produktkategorierna är föremål för 
prisstopp eller prissänkning.-

Or. fr

Motivering

Kravet på en utförlig motivering till stöd för alla myndighetsbeslut som går emot tillverkarnas 
kommersiella intressen är oproportionerligt.

Ändringsförslag 155
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstats behöriga 
myndigheter inför ett prisstopp eller en 
prissänkning för alla läkemedel eller vissa 
kategorier av läkemedel, ska 
medlemsstaten offentliggöra en motivering 
för sitt beslut på grundval av objektiva och 
kontrollerbara kriterier, inklusive i 
tillämpliga fall en motivering till varför de 
berörda produktkategorierna är föremål för 
prisstopp eller prissänkning.

1. Om en medlemsstats behöriga 
myndigheter inför ett prisstopp eller en 
prissänkning för alla läkemedel eller vissa 
kategorier av läkemedel, ska 
medlemsstaten offentliggöra en motivering 
för sitt beslut på grundval av objektiva och 
kontrollerbara kriterier, inklusive i 
tillämpliga fall en motivering till varför de 
berörda produktkategorierna är föremål för 
prisstopp eller prissänkning.
Medlemsstaterna ska genomföra en årlig 
översyn.



PE498.042v02-00 14/100 AM\917073SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 156
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning när som helst kan lämna 
ansökningar om dispens. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande 
med ett officiellt mottagningsbevis.

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning när som helst kan lämna 
ansökningar om dispens.

Or. cs

Ändringsförslag 157
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska se till att
innehavarna av godkännande för 
försäljning när som helst kan lämna 
ansökningar om dispens. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska garantera
innehavarna av godkännande för 
försäljning möjligheten att lämna in 
ansökningar om dispens. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.
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Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 158
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning när som helst kan lämna 
ansökningar om dispens. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning kan lämna ansökningar om 
dispens. De behöriga myndigheterna ska 
förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
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motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
innehålla en tillfredsställande redogörelse 
för skälen. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavarna av godkännande för 
försäljning när som helst kan lämna 
ansökningar om dispens. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

motiveras med särskilda skäl. Dessa skäl 
måste komma från en i förväg fastställd 
förteckning som medlemsstaten fattat 
beslut om och tillhandahållit i en lämplig 
publikation. Ansökan ska innehålla en 
tillfredsställande redogörelse för skälen.
Medlemsstaterna ska se till att innehavarna 
av godkännande för försäljning när som 
helst kan lämna ansökningar om dispens.
De behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. en

Ändringsförslag 160
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom
60 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom
90 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Or. sl

Ändringsförslag 161
Kārlis Šadurskis
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom
60 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom
90 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Or. en

Ändringsförslag 162
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom
60 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom
90 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.
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Or. en

Ändringsförslag 163
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 
60 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut med anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 
90 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 
60 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut med anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 
60 dagar från det att ansökan mottogs.
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som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål 
offentliggöra ett meddelande om den 
prishöjning som de godkänt.

Or. fr

Motivering

Kravet på en utförlig motivering till stöd för alla myndighetsbeslut som går emot tillverkarnas 
kommersiella intressen är oproportionerligt.

Ändringsförslag 165
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 
60 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 
90 dagar från det att ansökan mottogs. Om 
de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. Om 
dispens medges, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om den prishöjning som de 
godkänt.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen bör förbli 90 dagar, så att man inte äventyrar kvaliteten på 
läkemedelsbedömningen i medlemsstaterna och därmed även kvaliteten på den service som 
patienten får.
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Ändringsförslag 166
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist 
som anges i punkt 3 förlängas endast en 
gång med ytterligare 60 dagar. Den 
sökande ska underrättas om en sådan 
förlängning innan den tidsfrist som anges 
i punkt 3 har löpt ut.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 167
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Or. sl
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Ändringsförslag 168
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 169
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 90 dagar. Den sökande ska
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 170
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Or. fr

Ändringsförslag 171
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 60 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Om antalet inkomna ansökningar är 
mycket stort får den relevanta tidsfrist som 
anges i punkt 3 förlängas endast en gång 
med ytterligare 90 dagar. Den sökande ska 
underrättas om en sådan förlängning innan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 har löpt 
ut.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen bör förbli 90 dagar, så att man inte äventyrar kvaliteten på 
läkemedelsbedömningen i medlemsstaterna och därmed även kvaliteten på den service som 
patienten får.

Ändringsförslag 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
utlämningsställena känner till vilket pris 
för utlämning av läkemedel som gäller för 
den försäkrade för att undvika eventuella 
snedvridande effekter till följd av att det 
saknas insyn i priserna på marknaden.

Or. de

Motivering

Frivilliga avtal, som exempelvis rabattavtal mellan läkemedelstillverkare och 
försäkringskassor, har blivit vanligare och berör en stor del av alla utlämnade läkemedel. 
Dessa avtal gör att läkare och apotekare inte får inblick i det faktiska priset och att det inte 
alltid är det ekonomiskt mest fördelaktiga läkemedlet som lämnas ut.

Ändringsförslag 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Medlemsstaterna ska se till att de 
överenskomna ersättningsnivåerna 
verkligen kommer patienten respektive 
den försäkrade till godo. Bristande insyn 
vid utlämningsställen, som kan leda till 
snedvridande effekter på grund av att 
priserna inte presenteras på ett 
transparent sätt, ska undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 174
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Vinstkontroll
När en medlemsstat tillämpar ett system 
med direkta eller indirekta vinstkontroller 
gentemot dem som innehar godkännande 
för försäljning för läkemedel, ska den 
berörda medlemsstaten i en lämplig 
publikation offentliggöra och till 
kommissionen översända följande 
uppgifter:
a) Den metod eller de metoder som 
tillämpas i den berörda medlemsstaten för 
att definiera vinst: avkastning av 
försäljning och/eller avkastning av 
kapital.
b) De vinstmarginaler som enligt gängse 
normer får tillämpas av dem som innehar 
godkännande för försäljning för 
läkemedel i den berörda medlemsstaten.
c) De kriterier enligt vilka 
vinstmarginalerna fastställs för dem som 
innehar godkännande för försäljning för 
läkemedel samt de kriterier enligt vilka 
innehavaren kan få tillgodoräkna sig 
förtjänster utöver de gängse riktvärdena i 
den berörda medlemsstaten.
d) Den maximala procentuella förtjänst
som en innehavare av 
försäljningstillstånd får tillgodoräkna sig 
utöver det riktvärde som gäller inom den 
berörda medlemsstaten.
De uppgifter som avses i det första stycket 
ska uppdateras en gång årligen eller när 
väsentliga förändringar sker.
När en medlemsstat, utöver att tillämpa ett 
system med direkt eller indirekt 
vinstkontroll även tillämpar ett system 
med priskontroll på vissa typer av 
läkemedel som är undantagna från 
vinstkontrollen, ska artiklarna 3, 4 och 5 
när det är motiverat tillämpas vid sådana 
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priskontroller. De artiklarna ska dock inte 
tillämpas när det normala förfarandet 
med direkt eller indirekt vinstkontroll i 
undantagsfall leder till att ett pris 
fastställs för ett visst läkemedel.

Or. cs

Ändringsförslag 175
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. Om det 
nationella sjukförsäkringssystemet består 
av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga inkluderas 
i det system eller den kategori som den 
sökande väljer. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande 
med ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. Om det 
nationella sjukförsäkringssystemet består 
av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga inkluderas 
i det system eller den kategori som den 
sökande väljer.

Or. cs

Ändringsförslag 176
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
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som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. Om det 
nationella sjukförsäkringssystemet består 
av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga inkluderas 
i det system eller den kategori som den 
sökande väljer. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

som helst kan lämnas in av innehavaren av 
godkännande för försäljning eller den 
sökande från och med det att kommittén 
för humanläkemedel (inrättad genom 
förordning (EG) nr 726/2004) eller en 
behörig nationell myndighet avgett ett 
positivt yttrande. Om det nationella 
sjukförsäkringssystemet består av flera 
delsystem eller täckningskategorier, ska 
innehavaren av godkännande för 
försäljning eller den sökande ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga inkluderas 
i det system eller den kategori som den 
sökande väljer. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 177
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. Om det 
nationella sjukförsäkringssystemet består 
av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga 
inkluderas i det system eller den kategori 

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.



AM\917073SV.doc 27/100 PE498.042v02-00

SV

som den sökande väljer. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

Or. en

Ändringsförslag 178
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren
av ett godkännande för försäljning. Om 
det nationella sjukförsäkringssystemet 
består av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga 
inkluderas i det system eller den kategori 
som den sökande väljer. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska garantera 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning möjligheten att lämna in en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Redaktionellt tydliggörande och strykning av ”när som helst”, vilket är rättsligt otydligt. 
Beslutet om huruvida innehavaren av godkännandet för försäljning ska ha rätt att ansöka om 
att produkten ska inkluderas i en specifik kategori eller inte tillhör dessutom 
medlemsstaternas nationella behörighet.

Ändringsförslag 179
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. Om det 
nationella sjukförsäkringssystemet består 
av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga 
inkluderas i det system eller den kategori 
som den sökande väljer. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. en

Ändringsförslag 180
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. Om det 
nationella sjukförsäkringssystemet består 
av flera delsystem eller 
täckningskategorier, ska innehavaren av 
godkännande för försäljning ha rätt att 
ansöka om att produkten i fråga 
inkluderas i det system eller den kategori 
som den sökande väljer. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet kan 
lämnas in av innehavaren av ett 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

Or. fr
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Motivering

Detta strider mot subsidiaritetsprincipen. Förfarandet kring valet av täckningskategori bör 
tillhöra medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 181
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska fastställa vilka
kategorier av uppgifter och dokument som 
den sökande ska lämna in.

Or. en

Ändringsförslag 182
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka uppgifter och dokument som den 

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 184
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 25 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

Or. hu

Motivering

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

Ändringsförslag 185
Zofija Mazej Kukovič
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

Or. sl

Ändringsförslag 186
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara
90 dagar, förutsatt att referensläkemedlet 
redan har inkluderats i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.
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tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara
30 dagar, förutsatt att referensläkemedlet 
redan har inkluderats i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 188
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 

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

meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 189
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 25 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats 
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det nationella sjukförsäkringssystemet. i det nationella sjukförsäkringssystemet. 
För biosimilarer ska tidsfristen vara 
60 dagar, förutsatt att referensläkemedlet 
redan har inkluderats i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 190
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara
45 dagar, förutsatt att referensläkemedlet 
redan har inkluderats i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 191
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
45 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. Medlemsstaterna 
ska överväga möjligheten att grunda sitt 
beslut om en ansökan om att inkludera ett 
läkemedel i det allmänna 
sjukförsäkringssystemet på en bedömning 
av den medicinska tekniken.

Or. fr

Ändringsförslag 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
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beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att det 
generiska läkemedlet i stort liknar
referensläkemedlet, i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG, och att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 193
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 90 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
30 dagar, förutsatt att referensläkemedlet i 
allt väsentligt är likartat i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG och att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat det i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. När 
generiska läkemedel skiljer sig från 
referensläkemedlet, till exempel i fråga 
om paketering eller terapeutiska 
indikationer, får medlemsstaterna 
föreskriva en ny utvärdering av dem.

Or. fr

Motivering

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
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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.

Ändringsförslag 194
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Motivering

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

Ändringsförslag 195
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. cs

Ändringsförslag 196
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

vara 90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. sl

Ändringsförslag 197
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 198
Corinne Lepage
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 199
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
45 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
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90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

sjukförsäkringssystemet. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag 200
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 201
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att det 
generiska läkemedlet i stort liknar
referensläkemedlet, i enlighet med direktiv 
2001/83/EG, och att referensläkemedlet
redan har inkluderats i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 203
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 15 dagar, förutsatt att 

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 90 dagar efter att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
30 dagar, förutsatt att referensläkemedlet i 
allt väsentligt är likartat i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 och redan har 
inkluderats i det nationella 
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referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

sjukförsäkringssystemet.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen bör förbli 90 dagar, så att man inte äventyrar kvaliteten på 
läkemedelsbedömningen i medlemsstaterna och därmed även kvaliteten på den service som 
patienten får. Det offentliga samråd som kommissionen genomfört visade att majoriteten av 
de berörda parterna, inbegripet orginialläkemedelsindustrin, anser att dagens tidsfrister är 
bra. Dessa tidsfrister behövs för att man ska kunna genomföra en bedömning av hög kvalitet, 
eftersom en del läkemedel tas fram med hjälp av allt mer komplex och innovativ forskning.

Ändringsförslag 204
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 50 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

Or. hu
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Motivering

Tidsfristen på 30 dagar som föreslås av kommissionen skulle vara svår för myndigheterna att 
uppfylla. En överdrivet kort tidsfrist skulle inverka negativt på beslutsfattandets kvalitet. 

Ändringsförslag 205
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 180 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska 
tidsfristen likaledes vara högst 180 dagar.
För generiska läkemedel ska tidsfristen 
vara högst 60 dagar, förutsatt att de 
behöriga myndigheterna redan har 
inkluderat referensläkemedlet i det 
nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

Or. sl

Ändringsförslag 206
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
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den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
högst 180 dagar. För generiska läkemedel 
ska tidsfristen vara högst 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har inkluderat referensläkemedlet i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 180 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5 eller 
upphävas i enlighet med bestämmelserna i 
föregående punkt.

Or. en

Ändringsförslag 207
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
högst 180 dagar. För generiska läkemedel 
ska tidsfristen vara högst 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har inkluderat referensläkemedlet i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 60 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.
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Or. en

Ändringsförslag 208
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
högst 180 dagar. För generiska läkemedel 
ska tidsfristen vara högst 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har inkluderat referensläkemedlet i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 90 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

Or. fr

Ändringsförslag 209
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
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för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara
högst 50 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. För biosimilarer 
ska tidsfristen vara högst 120 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har inkluderat referensläkemedlet i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen på 30 dagar kan vara för kort för myndigheterna och kan inverka 
negativt beslutets kvalitet. Eftersom biologiska läkemedel har förlorat eller håller på att 
förlora sina exklusiva rättigheter och biosimilarer är en relativt ny läkemedelskategori bör 
tidsfristerna från ansökan till godkännande vara högst 120 dagar.

Ändringsförslag 210
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 90 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
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högst 180 dagar. För generiska läkemedel
ska tidsfristen vara högst 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har inkluderat referensläkemedlet i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 30 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i
denna artikel eller artikel 3.5.

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara högst 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
högst 60 dagar, förutsatt att det generiska 
läkemedlet i stort liknar 
referensläkemedlet, i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG, och att de behöriga 
myndigheterna redan har inkluderat 
referensläkemedlet i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 212
Michèle Rivasi
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 120 dagar. När det 
gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
högst 180 dagar. För generiska läkemedel 
ska tidsfristen vara högst 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna
redan har inkluderat referensläkemedlet i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. De 
tidsfristerna kan förlängas i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel eller artikel 3.5.

6. Oavsett hur medlemsstaterna har ordnat 
sina interna förfaranden ska de se till att 
den totala tiden för att genomföra det 
förfarandet för inkluderande som anges i 
punkt 5 i denna artikel och det förfarande 
för godkännande av pris som anges i 
artikel 3 inte överstiger 180 dagar. För 
generiska läkemedel ska tidsfristen vara 
30 dagar, förutsatt att referensläkemedlet i 
allt väsentligt är likartat i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG och redan har
inkluderats i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. De tidsfristerna 
kan förlängas i enlighet med punkt 5 i 
denna artikel eller artikel 3.5.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 213
Nessa Childers
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De beslut som avses i denna punkt ska 
också innehålla eventuella utvärderingar, 
expertutlåtanden eller rekommendationer 
som de grundar sig på. Den sökande ska 
upplysas om alla möjligheter till prövning 
av beslutet som står till buds, inbegripet 
rättsmedel enligt det förfarande som avses 
i artikel 8, och tidsfristerna för att begära 
prövning.

De beslut som avses i denna punkt ska 
också innehålla eventuella utvärderingar, 
expertutlåtanden eller rekommendationer 
som de grundar sig på. Den sökande ska 
upplysas om alla möjligheter till prövning 
av beslutet som står till buds, inbegripet 
rättsmedel, och tidsfristerna för att begära 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 214
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De beslut som avses i denna punkt ska 
också innehålla eventuella utvärderingar, 
expertutlåtanden eller rekommendationer 
som de grundar sig på. Den sökande ska 
upplysas om alla möjligheter till prövning 
av beslutet som står till buds, inbegripet 
rättsmedel enligt det förfarande som avses 
i artikel 8, och tidsfristerna för att begära 
prövning.

De beslut som avses i denna punkt ska 
också innehålla eventuella utvärderingar, 
expertutlåtanden eller rekommendationer 
som de grundar sig på. Den sökande ska 
upplysas om alla möjligheter till prövning 
av beslutet som står till buds, inbegripet 
rättsmedel, och om tidsfristerna för att 
begära prövning.

Or. fr

Motivering

Det finns redan prövningsförfaranden, även rättsliga sådana, i medlemsstaterna. Dessutom 
tillhör dessa förfaranden medlemsstaternas suveräna behörighet och ingår inte i räckvidden 
för detta direktiv, som avser administrativa organs prissättning av läkemedel och inordnande 
av läkemedel i ersättningssystemen.
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Ändringsförslag 215
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier som ligger till grund för de 
beslut som avses i föregående stycke ska 
inbegripa en bedömning av de ouppfyllda 
medicinska behoven, de kliniska 
fördelarna, samhällsnyttan, innovationen 
och skyddet av de mest sårbara 
befolkningsgrupperna.

Or. es

Ändringsförslag 216
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om de kriterier som de 
behöriga myndigheterna ska beakta när 
de fattar beslut om huruvida ett enskilt 
läkemedel ska omfattas av det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller inte.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom beslutet om huruvida ett läkemedel ska omfattas av det nationella 
sjukförsäkringssystemet tillhör den nationella behörigheten bör medlemsstaterna inte vara 
tvungna att i förväg informera kommissionen om sina bedömningskriterier.

Ändringsförslag 217
Andres Perello Rodriguez
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om de kriterier som de 
behöriga myndigheterna ska beakta när de 
fattar beslut om huruvida ett enskilt 
läkemedel ska omfattas av det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller inte.

8. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om de kriterier som de 
behöriga myndigheterna ska beakta när de 
fattar beslut om huruvida ett enskilt 
läkemedel ska omfattas av det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller inte. Dessa 
kriterier ska inbegripa en bedömning av 
de ouppfyllda medicinska behoven, de 
kliniska fördelarna, samhällsnyttan, 
innovationen och skyddet av de mest 
sårbara befolkningsgrupperna.

Or. es

Ändringsförslag 218
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår

Förfarande vid underlåtenhet att hålla 
tidsfrister för inordnande av läkemedel i 

sjukförsäkringssystem

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hålls.
2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
befogenheter att 

      a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
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åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,

       b) utdöma skadestånd till den 
sökande om tidsfristerna i artikel 7 inte 
hållits och anspråk på skadestånd görs, 
om inte den behöriga myndigheten kan 
visa att förseningen inte berodde på den,

      c) påföra en straffavgift som 
beräknas för varje dag av försening. 

Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser. 

Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan. 

3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder. 
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt. 
5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
sjukförsäkringssystemen.

6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
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påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2. 

Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge 
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. cs

Ändringsförslag 219
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Förfarande vid underlåtenhet att hålla 

tidsfrister för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystem

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hålls.
2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
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befogenheter att
a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
b) utdöma skadestånd till den sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
c) påföra en straffavgift som beräknas för 
varje dag av försening.

Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.
3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder.
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt.
5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
sjukförsäkringssystemen.
6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
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organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2.
Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge 
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Förfarande vid underlåtenhet att hålla 
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tidsfrister för inordnande av läkemedel i 
sjukförsäkringssystem

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hålls.
2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
befogenheter att
(a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
(b) utdöma skadestånd till den sökande 
om tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
(c) påföra en straffavgift som beräknas 
för varje dag av försening.
Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.
3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder.
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt.
5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
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oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
sjukförsäkringssystemen.
6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2.
Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. en

Ändringsförslag 221
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
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Förfarande vid underlåtenhet att hålla 
tidsfrister för inordnande av läkemedel i 

sjukförsäkringssystem
1. Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hålls.
2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
befogenheter att
(a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
(b) utdöma skadestånd till den sökande 
om tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
(c) påföra en straffavgift som beräknas 
för varje dag av försening.
Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.
3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder.
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt.
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5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
sjukförsäkringssystemen.
6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2.
Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge 
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. sl

Ändringsförslag 222
Kārlis Šadurskis

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att Medlemsstaterna ska se till att 
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verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om tidsfristerna 
i artikel 7 inte hålls.

verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om tidsfristerna 
i artikel 7 inte hålls.

2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
befogenheter att
(a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
(b) utdöma skadestånd till den sökande 
om tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
(c) påföra en straffavgift som beräknas 
för varje dag av försening.
Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.
3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder.
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt.
5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
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sjukförsäkringssystemen.
6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2. 
Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge 
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. en

Ändringsförslag 223
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om tidsfristerna 
i artikel 7 inte hålls.

Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om tidsfristerna 
i artikel 7 inte hålls.

2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
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befogenheter att
a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
b) utdöma skadestånd till den sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
c) påföra en straffavgift som beräknas för 
varje dag av försening.
Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.
3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder.
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt.
5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
sjukförsäkringssystemen.
6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
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påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2.
Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge 
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att medlemsstaterna stadgar om vissa rättsmedel, men kommissionen är 
alltför föreskrivande i fråga om hur detta ska ske och överskrider sina befogenheter. Att en 
myndighet skulle tvingas att utdöma skadestånd till läkemedelsbolag på grund av försening 
vore ännu svårare att acceptera.

Ändringsförslag 224
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om tidsfristerna 
i artikel 7 inte hålls.

Medlemsstaterna ska se till att 
verkningsfulla, snabba rättsmedel finns 
tillgängliga för de sökande om tidsfristerna 
i artikel 7 inte hålls.
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2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
befogenheter att
(a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
(b) utdöma skadestånd till den sökande 
om tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
(c) påföra en straffavgift som beräknas 
för varje dag av försening.
Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.
3. Ett beslut att inte vidta interimistiska 
åtgärder ska inte påverka några andra 
anspråk från den som ansöker om sådana 
åtgärder.
4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av organen med ansvar för 
rättsmedel kan genomdrivas 
verkningsfullt.
5. Det organ som avses i punkt 2 ska vara 
oberoende av de behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontroll av priserna på 
humanläkemedel eller för fastställande av 
vilka läkemedel som ska omfattas av 
sjukförsäkringssystemen.
6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Om organet inte är 
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judiciellt till sin karaktär ska det dessutom 
garanteras att förfaranden, genom vilka 
påstått olagliga åtgärder av det oberoende 
organet eller påstådda 
tillkortakommanden i organets 
myndighetsutövning kan prövas i domstol 
eller något annat organ som är en 
domstol i den mening som avses i 
artikel 267 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och oberoende av 
både den behöriga myndigheten och det 
organ som avses i punkt 2.
Ledamöterna i det organ som avses i 
punkt 2 ska tillsättas och avgå på samma 
villkor som domstolsledamöter, vad gäller 
den myndighet som är ansvarig för att 
utse dem, fastställa deras tjänstgöringstid 
och avlägsna dem. Åtminstone organets 
ordförande ska ha samma juridiska och 
yrkesmässiga kvalifikationer som en 
domstolsledamot. Organet ska fatta sina 
beslut efter ett förfarande där bägge 
parter får yttra sig, och besluten ska på 
sätt som varje medlemsstat fastställer vara 
rättsligt bindande.

Or. en

Ändringsförslag 225
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla beslut om att utesluta ett läkemedel 
från det nationella sjukförsäkringssystemet 
eller om att ändra omfattningsvillkoren ska 
innehålla en motivering grundad på 
objektiva och kontrollerbara kriterier.
Sådana beslut ska också innehålla 
eventuella expertutlåtanden eller 
rekommendationer som de grundar sig 
på. Den sökande ska upplysas om alla 

1. Alla beslut om att utesluta ett läkemedel 
från det nationella sjukförsäkringssystemet 
eller om att ändra omfattningsvillkoren ska 
innehålla en motivering grundad på 
objektiva och kontrollerbara kriterier. Den 
sökande ska upplysas om alla möjligheter 
till prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.
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möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds, inklusive rättsmedel, och om 
tidsfristerna för att begära prövning.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 226
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla beslut om att utesluta ett läkemedel 
från det nationella sjukförsäkringssystemet 
eller om att ändra omfattningsvillkoren ska 
innehålla en motivering grundad på 
objektiva och kontrollerbara kriterier. 
Sådana beslut ska också innehålla
eventuella expertutlåtanden eller 
rekommendationer som de grundar sig på. 
Den sökande ska upplysas om alla 
möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds, inklusive rättsmedel, och om 
tidsfristerna för att begära prövning.

1. Alla beslut om att utesluta ett läkemedel 
från det nationella sjukförsäkringssystemet 
eller om att ändra omfattningsvillkoren ska 
innehålla en motivering grundad på 
objektiva och kontrollerbara kriterier. 
Sådana beslut ska också inbegripa en 
bedömning av de ouppfyllda medicinska 
behoven, den kliniska effekten, 
samhällskostnaderna och skyddet av de 
mest sårbara befolkningsgrupperna samt 
eventuella expertutlåtanden eller 
rekommendationer som de grundar sig på. 
Den sökande ska upplysas om alla 
möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds, inklusive rättsmedel, och om 
tidsfristerna för att begära prövning.

Or. es

Ändringsförslag 227
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla beslut om att utesluta en 
läkemedelsgrupp från det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller om att ändra 
omfattningsvillkoren ska innehålla en 
motivering grundad på objektiva och 
kontrollerbara kriterier samt offentliggöras 
i lämplig publikation.

2. Alla beslut om att utesluta en 
läkemedelsgrupp från det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller om att ändra 
omfattningsvillkoren ska innehålla en 
motivering grundad på objektiva och 
kontrollerbara kriterier.

Or. fr

Motivering

Kravet på en utförlig motivering till stöd för alla myndighetsbeslut om att utesluta ett 
läkemedel från det nationella sjukförsäkringssystemet till nackdel för tillverkarnas 
kommersiella intressen är oproportionerligt.

Ändringsförslag 228
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla beslut om att utesluta en 
läkemedelsgrupp från det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller om att ändra 
omfattningsvillkoren ska innehålla en 
motivering grundad på objektiva och 
kontrollerbara kriterier samt offentliggöras 
i lämplig publikation.

2. Alla beslut om att utesluta en 
läkemedelsgrupp från det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller om att ändra 
omfattningsvillkoren ska innehålla en 
motivering grundad på objektiva och 
kontrollerbara kriterier samt offentliggöras 
i lämplig publikation. Dessa kriterier ska 
inbegripa en bedömning av de ouppfyllda 
medicinska behoven, den kliniska 
effekten, samhällskostnaderna och 
skyddet av de mest sårbara 
befolkningsgrupperna.

Or. es

Ändringsförslag 229
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Klassificering av läkemedel enligt hur de 

inkluderas i sjukförsäkringssystem
1. Punkterna 2, 3 och 4 ska gälla när 
läkemedel grupperas eller klassificeras 
enligt terapeutiska eller andra kriterier 
med tanke på inkluderande i det 
nationella sjukförsäkringssystemet.
2. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om objektiva och 
kontrollerbara kriterier enligt vilka 
läkemedel klassificeras med tanke på 
deras inkluderande i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.
3. För läkemedel som är föremål för 
sådan gruppering eller klassificering ska 
medlemsstaterna i en lämplig publikation 
offentliggöra och underrätta 
kommissionen om de metoder som har 
använts för att fastställa omfattningen 
eller villkoren för hur läkemedlen 
inkluderas i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.
4. De behöriga myndigheterna ska på 
begäran av innehavaren av godkännande 
för försäljning specificera de objektiva 
uppgifter på grundval av vilka de har 
fastställt täckningen för ett läkemedel med 
tillämpning av de kriterier och metoder 
som avses i punkterna 2 och 3. De 
behöriga myndigheterna ska i så fall 
också upplysa innehavaren av 
godkännande för försäljning om alla 
möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds, inklusive rättsmedel, och om 
tidsfristerna för att begära prövning.

Or. cs
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Ändringsförslag 230
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Åtgärder för att kontrollera eller främja 

förskrivning av specifika läkemedel
1. Punkterna 2, 3 och 4 ska gälla när en 
medlemsstat tillämpar åtgärder avsedda 
att kontrollera eller främja förskrivning 
av specifika namngivna läkemedel.
2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
grunda sig på objektiva och 
kontrollerbara kriterier.
3. De åtgärder som avses i punkt 1, 
inklusive eventuella expertutlåtanden 
eller rekommendationer som de grundar 
sig på, ska offentliggöras i en lämplig 
publikation.
4. På begäran av en innehavare av 
godkännande för försäljning vars 
intressen eller rättsliga ställning påverkas 
av de åtgärder som avses i punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna specificera de 
objektiva uppgifter och kriterier på 
grundval av vilka dessa åtgärder har 
vidtagits rörande läkemedlet. De behöriga 
myndigheterna ska i så fall också upplysa 
innehavaren av godkännande för 
försäljning om alla möjligheter till 
prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

Or. cs

Ändringsförslag 231
Michèle Rivasi
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska gälla när en 
medlemsstat tillämpar åtgärder avsedda att 
kontrollera eller främja förskrivning av 
specifika namngivna läkemedel.

1. Punkterna 2 och 3 ska gälla när en 
medlemsstat tillämpar åtgärder avsedda att 
kontrollera eller främja förskrivning av 
specifika namngivna läkemedel.

Or. fr

Ändringsförslag 232
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som avses i punkt 1, 
inklusive eventuella expertutlåtanden 
eller rekommendationer som de grundar 
sig på, ska offentliggöras i en lämplig 
publikation.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 233
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som avses i punkt 1, 
inklusive eventuella expertutlåtanden eller 
rekommendationer som de grundar sig på, 

3. De åtgärder som avses i punkt 1, 
inklusive eventuella expertutlåtanden eller 
rekommendationer som de grundar sig på, 



AM\917073SV.doc 73/100 PE498.042v02-00

SV

ska offentliggöras i en lämplig publikation. ska offentliggöras i en lämplig publikation
och tillgängliggöras för allmänheten.

Or. sl

Ändringsförslag 234
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av en innehavare av 
godkännande för försäljning vars 
intressen eller rättsliga ställning påverkas 
av de åtgärder som avses i punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna specificera de 
objektiva uppgifter och kriterier på 
grundval av vilka dessa åtgärder har 
vidtagits rörande läkemedlet. De behöriga 
myndigheterna ska i så fall också upplysa 
innehavaren av godkännande för 
försäljning om alla möjligheter till 
prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 235
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av en innehavare av 
godkännande för försäljning vars intressen 
eller rättsliga ställning påverkas av de 
åtgärder som avses i punkt 1 ska de
behöriga myndigheterna specificera de 
objektiva uppgifter och kriterier på 
grundval av vilka dessa åtgärder har 
vidtagits rörande läkemedlet. De behöriga 
myndigheterna ska i så fall också upplysa 
innehavaren av godkännande för 
försäljning om alla möjligheter till 
prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

4. På begäran av en innehavare av 
godkännande för försäljning vars intressen 
eller rättsliga ställning påverkas av de 
åtgärder som avses i punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna specificera de 
objektiva uppgifter och kriterier på 
grundval av vilka dessa åtgärder har 
vidtagits rörande läkemedlet.

Or. fr

Motivering

Det är normalt att innehavarna av godkännanden för försäljning informeras om orsakerna till 
att det vidtagits åtgärder för att kontrollera eller uppmuntra förskrivningen av vissa 
läkemedel, men dessa åtgärder grundas på nationella val som i allmänhet syftar till att 
begränsa de offentliga utgifterna på hälso- och sjukvårdsområdet, varför det förefaller 
paradoxalt att stadga om ekonomisk ersättning på grund av sådana åtgärder.

Ändringsförslag 236
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tidsfrister som anges i artiklarna 3, 4, 5 
och 7 ska anses vara perioden mellan 
mottagandet av en ansökan eller i 
förekommande fall tilläggsinformation och 
den tidpunkt då motsvarande beslut trätt i 
kraft och börjar tillämpas. Alla 
expertutvärderingar och administrativa steg 
som krävs för att fatta beslutet och 
genomföra det ska utföras inom de 
föreskrivna tidsfristerna.

De tidsfrister som anges i artiklarna 3, 4, 5 
och 7 ska anses vara perioden mellan 
mottagandet av en ansökan eller i 
förekommande fall tilläggsinformation och 
den tidpunkt då beslutet meddelas. Alla 
expertutvärderingar och administrativa steg 
som krävs för att fatta beslutet och 
genomföra det ska utföras inom de 
föreskrivna tidsfristerna.
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Or. cs

Ändringsförslag 237
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För generiska läkemedel ska 
emellertid en ansökningsperiod av viss 
längd och en ikraftträdandeperiod av viss 
längd inte utgöra en del av tidsfristerna, 
förutsatt att ingen av dessa perioder är 
längre än en kalendermånad och att dessa 
perioder uttryckligen regleras av nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 238
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det i beslutsförfarandet ska ingå 
förhandlingar mellan det sökande 
laboratoriet och den behöriga 
myndigheten ska de tidsfrister som 
fastställs i artiklarna 3, 4, 5 och 7 
upphöra att löpa tills den behöriga 
myndigheten mottagit det sökande 
laboratoriets svar på myndighetens 
förslag.

Or. fr
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Ändringsförslag 239
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 

eller bioekvivalens
Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de 
delar som godkännandet för försäljning 
är grundat på, inklusive läkemedlets 
kvalitet, säkerhet, effekt och 
bioekvivalens.

Or. en

Ändringsförslag 240
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet,
bioekvivalens eller biosimilaritet

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 241
Michèle Rivasi
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Belägg för kvalitet, säkerhet eller 
bioekvivalens

Or. fr

Ändringsförslag 242
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.
Medlemsstaterna ska garanteras full 
åtkomst till de uppgifter som används vid 
bedömning av dessa grunder av 
myndigheten med ansvar för 
godkännande för försäljning, i syfte att 
uppskatta läkemedlets relativa säkerhet, 
effekt och verkan mot bakgrund av 
sjukförsäkringssystemet. Behöriga 
myndigheter bör även ha rätt att begära 
ytterligare upplysningar till stöd för sina 
bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 243
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet,
säkerhet, effekt och bioekvivalens.

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de 
väsentliga delar (kvalitet, säkerhet, 
effektivitet, bioekvivalens eller 
biosimilaritet) som godkännandet för 
försäljning är grundat på. Medlemsstaterna 
ska dock ha fullständig tillgång till de 
uppgifter som den myndigheten som 
ansvarar för godkännandet för 
försäljning använt sig av, så att de kan 
bedöma ett läkemedels relativa säkerhet 
och effektivitet inom ramen för 
sjukförsäkringssystemet.

Or. fr

Motivering

Myndigheterna måste kunna göra nya bedömningar av det relativa terapeutiska intresset. Det 
relativa intresset av ett läkemedel kan de facto variera avsevärt beroende på om det kommer 
ut nya konkurrerande molekyler på marknaden eller om man upptäcker en ny terapeutisk 
egenskap. Dessutom omfattas dessa jämförande bedömningar inte av behörighetsområdet för 
de myndigheter som utfärdar godkännandena för försäljning. Slutligen är det inte nödvändigt 
att göra en ny bedömning av bioekvivalensen.

Ändringsförslag 244
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.
Däremot ska medlemsstaterna i 
utvärderingssyfte ha full åtkomst till de 
uppgifter som används vid bedömning av 
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dessa grunder av myndigheten med 
ansvar för godkännande för försäljning. 
Behöriga myndigheter bör även ha rätt att 
begära ytterligare upplysningar till stöd 
för sina bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de 
delar som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning av
godkännandet för försäljning, inte heller
av läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt 
eller bioekvivalens eller kriterierna för 
klassificering av särläkemedel.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 246
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inom ramen för Medlemsstaterna ska inom ramen för 
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beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.

beslut om prissättning och ersättning inte 
ha som målsättning att göra en ny 
bedömning rörande de väsentliga delar 
(kvalitet, säkerhet, effekt och 
bioekvivalens) som godkännandet för 
försäljning är grundat på.

Medlemsstaterna ska dock garanteras 
fullständig tillgång till de uppgifter som 
de myndigheter som ansvarar för 
godkännandet för försäljning använt sig 
av, så att de kan bedöma ett läkemedels 
relativa säkerhet, effekt och effektivitet 
inom ramen för inordnandet av det i det 
allmänna sjukförsäkringssystemet. De 
behöriga myndigheterna ska även kunna 
inkludera eller generera kompletterande 
uppgifter som är relevanta för 
läkemedelsutvärderingen.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar, beslutsfattande och beslut 
om att reglera priser på läkemedel enligt 
artikel 3 eller att fastställa huruvida de 
omfattas av nationella 
sjukförsäkringssystem enligt artikel 7 och 8 
ska i medlemsstaterna anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter.

1. Beslutsfattande och beslut om att reglera 
priser på läkemedel enligt artikel 3 eller att 
fastställa huruvida de omfattas av 
nationella sjukförsäkringssystem enligt 
artikel 7 och 8 ska i medlemsstaterna anses 
vara administrativa förfaranden som i sig 
är oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter.
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Or. it

Ändringsförslag 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar, beslutsfattande och beslut 
om att reglera priser på läkemedel enligt 
artikel 3 eller att fastställa huruvida de 
omfattas av nationella 
sjukförsäkringssystem enligt artikel 7 och 8 
ska i medlemsstaterna anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter.

1. Beslutsfattande och beslut om att reglera 
priser på läkemedel enligt artikel 3 eller att 
fastställa huruvida de omfattas av 
nationella sjukförsäkringssystem enligt 
artikel 7 och 8 ska i medlemsstaterna anses 
vara administrativa förfaranden som i sig 
är oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag 249
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyddet av immateriella rättigheter ska 
inte utgöra en giltig grund för att vägra, 
skjuta upp eller återkalla beslut rörande 
priset på ett läkemedel eller dess 
inkluderande i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

2. Skyddet av immateriella rättigheter ska 
inte utgöra en giltig grund för att vägra, 
skjuta upp eller återkalla beslut rörande 
priset på ett läkemedel eller dess 
inkluderande i det nationella 
sjukförsäkringssystemet, men 
medlemsstaterna får emellertid inte under 
några omständigheter fråntas 
befogenheten att granska immateriella 
rättigheter.

Or. sl
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Ändringsförslag 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att 
det påverkar tillämpningen av 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
om immaterialrättsligt skydd.

3. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att 
det påverkar tillämpningen av 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
om immaterialrättsligt skydd. För en 
korrekt tillämpning av bestämmelserna i 
denna artikel ska dessa bestämmelser inte 
förhindra att en ansökan som lämnas in 
till den behöriga myndigheten eller ett 
beslut av den behöriga myndigheten om 
prissättningen av en viss produkt eller 
inordnandet av den i det allmänna 
sjukförsäkringssystemet betraktas som ett 
objektivt och skäligt underlag som den 
behöriga rättsliga myndigheten kan 
beakta när den avgör huruvida en 
immateriell rättighet kränks eller kommer 
att kränkas. 

Or. it

Ändringsförslag 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en korrekt tillämpning av 
bestämmelserna i denna artikel ska dessa 
bestämmelser inte förhindra att en 
ansökan som lämnas in till den behöriga 
myndigheten eller ett beslut av den 
behöriga myndigheten om prissättningen 
av en viss produkt eller inordnandet av 
den i det allmänna 
sjukförsäkringssystemet betraktas som ett 
objektivt och skäligt underlag som den 
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behöriga rättsliga myndigheten kan 
beakta när den avgör huruvida en 
immateriell rättighet kränks eller kommer 
att kränkas.

Or. it

Ändringsförslag 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Undantag från tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 får göras i de länder 
där utfärdandet av ett godkännande för 
försäljning eller ett beslut om ersättning 
för ett generiskt läkemedel medför att 
priset på och/eller ersättningsvillkoren för 
referensläkemedlet ändras.

Or. it

Ändringsförslag 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Undantag från tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 får göras i de länder 
där utfärdandet av ett godkännande för 
försäljning eller ett beslut om ersättning 
för ett generiskt läkemedel medför att 
priset på och/eller ersättningsvillkoren för 
referensläkemedlet ändras. 

Or. it
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Ändringsförslag 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna får vidta specifika 
åtgärder och rättsliga förfaranden för att 
skydda de immateriella rättigheterna i fall 
då utfärdandet av ett godkännande för 
försäljning eller ett beslut om ersättning 
för ett generiskt läkemedel medför att 
priset på och/eller ersättningsvillkoren för 
referensläkemedlet ändras.

Or. it

Ändringsförslag 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna får vidta specifika 
åtgärder och rättsliga förfaranden för att 
skydda de immateriella rättigheterna i fall 
då utfärdandet av ett godkännande för 
försäljning eller ett beslut om ersättning 
för ett generiskt läkemedel medför att 
priset på och/eller ersättningsvillkoren för 
referensläkemedlet ändras.

Or. it

Ändringsförslag 256
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Samråd med berörda parter

När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra en åtgärd som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska 
medlemsstaten ge berörda parter 
möjligheten att inom en rimlig tid yttra sig 
om utkastet till åtgärd. De behöriga 
myndigheterna ska offentliggöra de regler 
som är tillämpliga på samråd. Resultaten 
från samråd ska göras allmänt 
tillgängliga, med undantag för 
konfidentiell information enligt 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning rörande affärshemligheter.

Or. cs

Ändringsförslag 257
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra en åtgärd som faller inom räckvidden 
för detta direktiv ska medlemsstaten ge 
berörda parter möjligheten att inom en 
rimlig tid yttra sig om utkastet till åtgärd.
De behöriga myndigheterna ska 
offentliggöra de regler som är tillämpliga 
på samråd. Resultaten från samråd ska 
göras allmänt tillgängliga, med undantag 
för konfidentiell information enligt 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning rörande affärshemligheter.

När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra en åtgärd som faller inom räckvidden 
för detta direktiv ska medlemsstaten ge 
berörda parter, inbegripet patient- och 
konsumentorganisationer, möjligheten att 
inom en rimlig tid yttra sig om utkastet till 
åtgärd. De behöriga myndigheterna ska 
offentliggöra de regler som är tillämpliga 
på samråd. Resultaten från samråd ska 
göras allmänt tillgängliga, med undantag 
för konfidentiell information enligt 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning rörande affärshemligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra en åtgärd som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska 
medlemsstaten ge berörda parter 
möjligheten att inom en rimlig tid yttra sig 
om utkastet till åtgärd. De behöriga 
myndigheterna ska offentliggöra de regler 
som är tillämpliga på samråd. Resultaten 
från samråd ska göras allmänt tillgängliga, 
med undantag för konfidentiell information 
enligt unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning rörande affärshemligheter.

När en medlemsstat avser att i väsentlig 
utsträckning omarbeta en åtgärd som 
faller inom räckvidden för detta direktiv 
ska medlemsstaten ge berörda parter 
möjligheten att inom en rimlig tid yttra sig 
om utkastet till åtgärd. De behöriga 
myndigheterna ska offentliggöra de regler 
som är tillämpliga på samråd. Resultaten 
från samråd ska göras allmänt tillgängliga, 
med undantag för konfidentiell information 
enligt unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning rörande affärshemligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Öppenhet i prissättningen

1. Minst en gång om året ska de behöriga 
myndigheterna i lämplig form 
offentliggöra och tillställa kommissionen 
en komplett förteckning över de läkemedel 
som omfattas av deras 
sjukförsäkringssystem, för vilka priset 
fastställts under ifrågavarande period, 
jämte de priser som får tas ut för dessa 
produkter.
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2. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska undersöka hur man går vidare i 
samarbetet om hur EURIPID-databasen 
för prisuppgifter ska fungera, ett system 
som ger ett unionstäckande mervärde vad 
gäller öppenhet i prissättningen.

Or. en

Ändringsförslag 260
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Anmälan av utkast till nationella åtgärder
1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska den utan 
dröjsmål till kommissionen översända det 
planerade utkastet till åtgärd tillsammans 
med den motivering som ligger till grund 
för åtgärden.
2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.
3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.
4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
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månader.
Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.
5. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

Or. cs

Ändringsförslag 261
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Anmälan av utkast till nationella åtgärder
1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska den utan 
dröjsmål till kommissionen översända det 
planerade utkastet till åtgärd tillsammans 
med den motivering som ligger till grund 
för åtgärden.
2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.
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3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.
4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader.
Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.
5. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

Or. hu

Motivering

Det är oroande att förslaget innehåller en anmälningsplikt följt av en tre månader lång 
vänteperiod före kommissionens tidsfrist. En sådan bestämmelse skulle göra det omöjligt för 
medlemsstaterna att flexibelt bemöta sådana makroekonomiska villkor som försvarar en 
ändring av bidragsreglerna.

Ändringsförslag 262
Alda Sousa

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
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Anmälan av utkast till nationella åtgärder
1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska den utan 
dröjsmål till kommissionen översända det 
planerade utkastet till åtgärd tillsammans 
med den motivering som ligger till grund 
för åtgärden.
2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.
3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.
4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader.
Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.
5. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

Or. en
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Ändringsförslag 263
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Anmälan av utkast till nationella åtgärder
1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska den utan 
dröjsmål till kommissionen översända det 
planerade utkastet till åtgärd tillsammans 
med den motivering som ligger till grund 
för åtgärden.
2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.
3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.
4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader.
Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.
5. När den berörda medlemsstaten slutligt
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antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 264
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Anmälan av utkast till nationella åtgärder
1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska den utan 
dröjsmål till kommissionen översända det 
planerade utkastet till åtgärd tillsammans 
med den motivering som ligger till grund 
för åtgärden.
2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.
3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.
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4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader.
Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.
5. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det 
eftersträvade målet och strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 265
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Anmälan av utkast till nationella åtgärder
1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom 
räckvidden för detta direktiv ska den utan 
dröjsmål till kommissionen översända det 
planerade utkastet till åtgärd tillsammans 
med den motivering som ligger till grund 
för åtgärden.
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2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.
3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.
4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader.
Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.
5. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

Or. fr

Motivering

Detta byråkratiska förfarande skulle inte göra det möjligt för medlemsstaterna att snabbt 
reagera på en ny situation som skulle hota hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet. 
Dessutom inverkar detta förslag på medlemsstaternas rätt att själva organisera sina hälso-
och sjukvårdssystem och strider mot subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag 266
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en medlemsstat avser att anta eller 
ändra åtgärder som faller inom räckvidden 
för detta direktiv ska den utan dröjsmål till 
kommissionen översända det planerade 
utkastet till åtgärd tillsammans med den 
motivering som ligger till grund för 
åtgärden.

1. När en medlemsstat antar eller ändrar
åtgärder som faller inom räckvidden för 
detta direktiv ska den till kommissionen 
översända sluttexten tillsammans med den 
motivering som ligger till grund för 
åtgärden.

Or. fr

Ändringsförslag 267
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat ska översända det 
utkast till åtgärd som avses i punkt 1 på 
nytt om den gör sådana ändringar till 
utkastet som har betydande inverkan på 
utkastets räckvidd eller innehåll eller om 
de innebär en förkortning av den 
ursprungliga tidtabellen för 
genomförande.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 268
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4



PE498.042v02-00 96/100 AM\917073SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader.

utgår

Kommissionens synpunkter ska så långt 
som möjligt beaktas i den berörda 
medlemsstaten, särskilt om synpunkterna 
innehåller indikationer om att utkastet till 
åtgärd kan vara oförenligt med 
unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 269
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan lämna sina synpunkter 
till den medlemsstat som har översänt 
utkastet till åtgärd inom tre månader.

Kommissionen kan lämna sina synpunkter 
till den medlemsstat som har översänt 
utkastet till åtgärd inom två månader.

Or. sl

Ändringsförslag 270
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 

utgår
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synpunkter.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett 
datum - under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari och 1 
juli varje år därefter ska medlemsstaterna 
översända till kommissionen och 
offentliggöra i en lämplig publikation en 
detaljerad rapport som innehåller följande 
information:

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett 
datum – under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari varje år 
därefter ska medlemsstaterna översända till 
kommissionen och offentliggöra i en 
lämplig publikation en detaljerad rapport 
som innehåller följande information:

Or. cs

Ändringsförslag 272
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett 
datum - under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari och 1 
juli varje år därefter ska medlemsstaterna
översända till kommissionen och 
offentliggöra i en lämplig publikation en 
detaljerad rapport som innehåller följande 
information:

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett 
datum - under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari varje år 
därefter ska medlemsstaterna översända till 
kommissionen och offentliggöra i en 
lämplig publikation en detaljerad rapport 
som innehåller följande information:

Or. fr
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Ändringsförslag 273
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett 
datum - under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari och 1 
juli varje år därefter ska medlemsstaterna
översända till kommissionen och 
offentliggöra i en lämplig publikation en 
detaljerad rapport som innehåller följande 
information:

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett 
datum - under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari varje år 
därefter ska medlemsstaterna översända till 
kommissionen och offentliggöra i en 
lämplig publikation en detaljerad rapport 
som innehåller följande information:

Or. fr

Motivering

Dessa rapporter bör offentliggöras en gång om året för att den administrativa bördan inte 
ska bli alltför tung och för att de ska grunda sig på en bredare uppsättning uppgifter, så att 
man får fram en mer övergripande bild.

Ändringsförslag 274
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska varje halvår
offentliggöra en rapport om den 
information som lämnas av 
medlemsstaterna enligt punkt 1.

2. Kommissionen ska en gång om året
offentliggöra en rapport om den 
information som lämnas av 
medlemsstaterna enligt punkt 1.

Or. cs

Ändringsförslag 275
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast [den sista 
dagen i den tolfte månaden efter det att 
detta direktiv har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] 
anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texterna till de bestämmelserna 
till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast [den sista 
dagen i den tjugofjärde månaden efter det 
att detta direktiv har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] 
anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texterna till de bestämmelserna 
till kommissionen.

Or. cs

Ändringsförslag 276
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Rapport om detta direktivs genomförande
1. Medlemsstaterna ska senast [infoga 
datum - inom två år från det datum som 
anges i artikel 18.1 andra stycket] och 
därefter vart tredje år översända en 
rapport till kommissionen om 
genomförandet av detta direktiv.
2. Kommissionen ska senast [infoga 
datum - inom tre år från det datum som 
anges i artikel 18.1 andra stycket] 
översända en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om
genomförandet av detta direktiv. 
Rapporten får åtföljas av lämpliga 
förslag.

Or. cs
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Ändringsförslag 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast [infoga datum 
- inom tre år från det datum som anges i 
artikel 18.1 andra stycket] översända en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv.
Rapporten får åtföljas av lämpliga förslag.

2. Kommissionen ska senast [infoga datum 
- inom tre år från det datum som anges i 
artikel 18.1 andra stycket] översända en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv.
Rapporten får vid behov åtföljas av 
lämpliga förslag till ändring av detta 
direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Övervakning och rapportering
1. Tre år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft ska kommissionen lägga fram 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om efterlevnaden av detta direktiv.
2. Kommissionen ska utrustas med 
tillräckliga resurser för att övervaka 
efterlevnaden av direktivet.

Or. en


