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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i 
prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse 
under de offentlige sygesikringsordninger
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0084),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0056/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokollen (nr. 2) 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 
Nationalrådet i Østrig og Luxemburgs deputeretkammer, ifølge hvilke udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. juli 
20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter;

                                               
1 EUT C …
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at mindske virkningerne af disse 
forskelle for det indre marked bør nationale 
foranstaltninger opfylde proceduremæssige 
mindstekrav, for at de berørte parter kan 
kontrollere, at disse foranstaltninger ikke 
udgør kvantitative import- eller 
eksportrestriktioner eller foranstaltninger 
med tilsvarende virkning. Disse krav bør 
dog ikke påvirke den politik, der føres af 
medlemsstater, hvor medicinpriserne 
hovedsagelig fastsættes gennem fri 
konkurrence. De må heller ikke påvirke 
medlemsstaternes politik vedrørende 
prisfastsættelse og fastlæggelse af 
sygesikringsordninger, undtagen for så vidt 
det er nødvendigt for at opnå 
gennemsigtighed i dette direktivs 
betydning og for at sikre et velfungerende 
indre marked.

(6) For at mindske virkningerne af disse 
forskelle for det indre marked bør nationale 
foranstaltninger opfylde proceduremæssige 
mindstekrav, for at de berørte parter kan 
kontrollere, at disse foranstaltninger ikke 
udgør kvantitative import- eller 
eksportrestriktioner eller foranstaltninger 
med tilsvarende virkning. Disse
proceduremæssige mindstekrav skal 
endvidere skabe retssikkerhed og 
gennemsigtighed for de kompetente 
myndigheder ved vedtagelsen af 
afgørelser angående prisfastsættelsen og 
dækningen af lægemidler af nationale 
sygesikringsordninger og samtidig 
fremme produktionen af lægemidler, 
fremskynde indgangen på markedet af 
generiske lægemidler og tilskynde 
forskning i og udvikling af nye 
lægemidler. Disse krav bør dog ikke 
påvirke den politik, der føres af 
medlemsstater, hvor medicinpriserne 
hovedsagelig fastsættes gennem fri 
konkurrence. De må heller ikke påvirke 
medlemsstaternes politik vedrørende 
prisfastsættelse og fastlæggelse af 
sygesikringsordninger, undtagen for så vidt 
det er nødvendigt for at opnå 
gennemsigtighed i dette direktivs 
betydning og for at sikre et velfungerende 
indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kompetente myndigheder og 
indehavere af markedsføringstilladelser 
indgår i stigende grad kontraktmæssige 
aftaler for at sikre patienter adgang til 
innovative behandlinger ved at medtage et 
lægemiddel under de offentlige 
sygesikringsordninger og overvåger 
samtidig de elementer, der er aftalt på 
forhånd og for en afgrænset tidsperiode, 
især med henblik på at håndtere 
dokumentationsmæssige usikkerheder 
med relation til et specifikt lægemiddels 
effektivitet og/eller relative effektivitet 
eller korrekte anvendelse. Den forsinkede 
fastlæggelse af vilkår og betingelser for 
sådanne kontraktmæssige aftaler 
overskrider ofte de forventede tidsfrister 
og begrunder udelukkelsen af sådanne 
aftaler fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Disse aftaler bør 
begrænses til terapeutiske områder, hvor 
deres indgåelse effektivt ville lette eller 
muliggøre patienters adgang til innovative 
lægemidler, ville forblive frivillige og ikke 
ville berøre indehaveren af 
markedsføringstilladelsens ret til at 
indsende en ansøgning i 
overensstemmelse med dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Enhver foranstaltning til enten direkte 
eller indirekte at regulere priserne på 
lægemidler samt enhver foranstaltning til at 

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

fastlægge deres dækning under de 
offentlige sygesikringsordninger bør være 
baseret på gennemsigtige, objektive og 
kontrollerbare kriterier, som er uafhængige 
af lægemidlets oprindelse, og bør sikre de 
berørte virksomheder passende 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, i 
overensstemmelse med nationale 
procedurer. Disse krav bør ligeledes gælde 
for nationale, regionale eller lokale 
foranstaltninger til at kontrollere eller 
fremme ordineringen af særlige 
lægemidler, da sådanne foranstaltninger 
også fastsætter disse lægemidlers faktiske 
dækning under sygesikringsordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Unionens støtte til samarbejde om 
medicinsk teknologivurdering (MTV) i 
medfør af artikel 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser1

sigter mod at optimere og koordinere 
metoder i forbindelse med MTV, der i 
sidste ende også bør reducere forsinkelser 
i procedurerne for prisfastsættelse og 
godtgørelse for lægemidler, hvortil 
medlemsstaterne bruger MTV som led i 
deres beslutningsproces. MTV omfatter 
navnlig oplysninger om den relative 
effektivitet samt om effektiviteten på kort 
og lang sigt, når dette er relevant, af 
medicinske teknologier og tager også 
hensyn til bredere økonomiske og sociale 
fordele eller omkostningseffektiviteten af 
det vurderede lægemiddel i 
overensstemmelse med de kompetente 
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myndigheders metodologi. MTV er en 
tværfaglig proces, der sammenfatter 
oplysninger om de medicinske, sociale, 
økonomiske og etiske aspekter i 
forbindelse med brugen af 
sundhedsteknologi på en systematisk, 
gennemsigtig, objektiv og solid måde. 
Dens sigte er at oplyse udformningen af 
sikre og effektive sundhedspolitikker, der 
er patientrettede, og som sigter mod at 
opnå den bedste værdi.
______________
1 EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens og biologisk tilsvarende 
produkters lighed med 
referencelægemidlet, fastslås i forbindelse 
med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 
Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning, bioækvivalens eller biologiske 
lighed. Markedsføringstilladelsen for et 
lægemiddel til en sjælden sygdom er også 
baseret på evalueringen af flere kriterier, 
herunder produktets væsentlige fordel i 
forhold til tilgængelige eksisterende 
alternativer i Unionen i henhold til 
forordning (EF) nr. 141/2000, der ikke 
bør revurderes inden for rammerne af 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Den manglende revurdering af de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
er baseret på inden for rammerne af 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne, bør dog ikke 
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forhindre, at de kompetente myndigheder 
anmoder om, får adgang til og benytter 
data, der genereres under 
markedsføringstilladelsesproceduren med 
henblik på vurdering og MTV. Datadeling 
mellem de kompetente myndigheder, der 
er ansvarlige for markedsføringstilladelse 
og for prisfastsættelse og godtgørelse, bør 
være mulig på nationalt plan, hvis 
sådanne procedurer finder anvendelse. De 
kompetente myndigheder bør også kunne 
medtage eller generere yderligere 
relevante data med henblik på evaluering 
og MTV.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

eller biologisk tilsvarende lægemiddel 
fremstilles eller markedsføres efter deres 
beslutning. Derfor bør intellektuelle 
ejendomsrettigheder hverken gribe ind i 
eller forsinke prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Beslutningsprocessens 
gennemsigtighed, integritet og 
uafhængighed hos de nationale 
kompetente myndigheder bør sikres via 
offentliggørelsen af navnene på de 
eksperter, som deltager i de organer, der 
er ansvarlige for beslutningerne om 
prisfastsættelse og godtgørelse, sammen 
med deres interesseerklæringer. 

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Medlemsstaterne har hyppigt ændret 
deres sygesikringsordninger eller vedtaget 
nye foranstaltninger, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF. Det er derfor nødvendigt at 
indføre en informationsmekanisme, der 
skal sikre høring af alle de interesserede 
parter herunder 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kontraktlige aftaler, der indgås frivilligt
mellem offentlige myndigheder og 
indehaveren af en markedsføringstilladelse 
for at inkludere et lægemiddel under 
sygesikringsordningens 
anvendelsesområde og samtidig overvåge 
de elementer, der blandt begge parter er 
aftalt på forhånd med relation til det givne 
lægemiddels effektivitet og/eller relative 
effektivitet eller korrekte anvendelse og 
med henblik på at muliggøre en effektiv 
levering af dette lægemiddel til patienter 
under særlige betingelser

Or. en

Begrundelse
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En undtagelse fra dette direktivs anvendelsesområde bør begrænses til frivillige kontraktlige 
aftaler, for hvilke definitionen af kriterier for overvågning og resultater ville kræve yderligere 
tid for at opnå enighed mellem de kompetente myndigheder og indehavere af 
markedsføringstilladelser med det endelige mål at muliggøre en effektiv levering af dette 
lægemiddel til patienter under særlige betingelser.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse på foranstaltninger, som har til 
formål at fastlægge, hvilke lægemidler der 
kan omfattes af kontraktlige aftaler eller 
offentlige indkøbsprocedurer. I 
overensstemmelse med EU-ret og national 
lovgivning vedrørende 
forretningshemmeligheder skal 
grundlæggende oplysninger vedrørende 
lægemidler omfattet af kontraktlige 
aftaler eller offentlige indkøbsprocedurer, 
såsom produktets navn og navnet på 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
gøres offentligt tilgængelige, når aftaler 
er indgået, eller procedurer er afsluttet. 

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde minimumskrav til gennemsigtighed og offentliggørelse for lægemidler, der 
dækkes af offentlige sygesikringsordninger via en bestemt kontraktmæssig aftale eller en 
offentlig indkøbsprocedure. 

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "medicinsk teknologivurdering": en 
vurdering af den relative virkning eller af 

5) "medicinsk teknologivurdering": en 
vurdering, der som minimum omfatter den 
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effektiviteten på kort og på lang sigt ved et 
lægemiddel sammenlignet med andre 
medicinske teknologier, der anvendes til 
behandling af en sygdom.

relative virkning, eller af effektiviteten på 
kort og på lang sigt ved et lægemiddel 
sammenlignet med andre medicinske 
teknologier eller tiltag, der anvendes til 
behandling af en sygdom.

Or. en

Begrundelse

Uden at det berører yderligere vurderingsmetoder, der anvendes af kompetente myndigheder 
på nationalt plan, er en fælles definition af medicinsk teknologivurdering (MTV) nødvendig 
for at garantere retssikkerhed og juridisk overensstemmelse for nationale kompetente 
myndigheder ved anvendelsen af de bestemmelser, der fastsættes i dette direktiv.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forkortede tidsfrister for generiske lægemidler er fuldt berettiget og vil være gavnligt for 
både offentlige sygesikringsordninger og patienter. Disse frister bør dog tage hensyn til 
nationale kompetente myndigheder og specifikke foranstaltninger ved beslutninger om 
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prisfastsættelse og godtgørelse af generiske lægemidler.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forkortede tidsfrister for generiske lægemidler er fuldt berettiget og vil være gavnligt for 
både offentlige sygesikringsordninger og patienter. Disse frister bør dog tage hensyn til 
nationale kompetente myndigheder og specifikke foranstaltninger ved beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse af generiske lægemidler.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de godkender priser på 
lægemidler. Disse kriterier og oplysninger 
om de beslutningstagende organer på 
nationalt eller regionalt plan skal 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forkortede tidsfrister for generiske lægemidler er fuldt berettiget og vil være gavnligt for 
både offentlige sygesikringsordninger og patienter. Disse frister bør dog tage hensyn til 
nationale kompetente myndigheder og specifikke foranstaltninger ved beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse af generiske lægemidler.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Forkortede tidsfrister for generiske lægemidler er fuldt berettiget og vil være gavnligt for 
både offentlige sygesikringsordninger og patienter. Disse frister bør dog tage hensyn til 
nationale kompetente myndigheder og specifikke foranstaltninger ved beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse af generiske lægemidler.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Forkortede tidsfrister for generiske lægemidler er fuldt berettiget og vil være gavnligt for 
både offentlige sygesikringsordninger og patienter. Disse frister bør dog tage hensyn til 
nationale kompetente myndigheder og specifikke foranstaltninger ved beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse af generiske lægemidler.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de skal afgøre, om lægemidler 
skal være omfattet af den offentlige 
sygesikringsordning eller ej. Disse kriterier
og oplysninger om de beslutningstagende 
organer på nationalt eller regionalt plan 
skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne

udgår

Or. en

Begrundelse

Tildelingen af erstatning til ansøgeren i tilfælde af manglende overholdelse af tidsfrister som 
fastsat i artikel 7 bør afgøres af det relevante administrative eller retslige organ i 
overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hurtigst muligt at henvise alle tilfælde 
af den kompetente myndigheds 
ubegrundede manglende overholdelse af 
tidsfrister til det relevante administrative
eller retslige organ i overensstemmelse 
med national lovgivning

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse. 

udgår 

Or. en

Begrundelse

Pålæggelsen af en tvangsbøde i tilfælde af manglende overholdelse af tidsfrister som fastsat i 
artikel 7 bør afgøres af det relevante administrative eller retslige organ i overensstemmelse 
med national lovgivning. 

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser 

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 

udgår
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af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene. 

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Er denne 
instans ikke en retsinstans, skal der
desuden træffes dispositioner til at sikre de 
procedurer, hvorved enhver foranstaltning, 
der formodes at være ulovlig, og som 
træffes af den uafhængige instans, eller 
enhver formodet forsømmelse i udøvelsen 
af de beføjelser, der er tildelt denne, kan 
appelleres eller indbringes for en anden 
instans, som er en ret i henhold til artikel 
267 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.

6. Den instans, der er omhandlet i stk. 2, 
skal begrunde en afgørelse. Der skal 
desuden træffes dispositioner til at sikre de 
procedurer, hvorved enhver foranstaltning, 
der formodes at være ulovlig, og som 
træffes af den uafhængige instans, eller 
enhver formodet forsømmelse i udøvelsen 
af de beføjelser, der er tildelt denne, kan 
appelleres eller indbringes for en anden 
instans, som er en ret i henhold til artikel 
267 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som er uafhængig i 
forhold til den kompetente myndighed og 
den instans, der er omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslagene til artikel 8.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Beslutninger om, at et lægemiddel 
eller en kategori af lægemidler skal 
udelukkes fra den offentlige 
sygesikringsordning skal offentliggøres 
sammen med en oversigt over 
begrundelser.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, efter hvilke objektive 
og kontrollerbare kriterier lægemidler 
klassificeres med henblik på deres 

2. Medlemsstaterne skal offentliggøre, 
efter hvilke objektive og kontrollerbare 
kriterier lægemidler klassificeres med 
henblik på deres inddragelse under den 
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inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning, og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier.

offentlige sygesikringsordning, og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For lægemidler, der er omfattet en sådan 
gruppering eller klassificering, offentliggør
medlemsstaterne i en relevant publikation
de metoder, der er anvendt til at fastslå 
omfanget af eller betingelserne for deres 
inddragelse under den offentlige 
sygesikringsordning, og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
metoder.

3. For lægemidler, der er omfattet en sådan 
gruppering eller klassificering, skal
medlemsstaterne offentliggøre de metoder, 
der er anvendt til at fastslå omfanget af 
eller betingelserne for deres inddragelse 
under den offentlige sygesikringsordning, 
og giver Kommissionen meddelelse om 
disse metoder.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning, bioækvivalens eller biologisk 
lighed

Or. en

Begrundelse

Den manglende revurdering af de elementer, som markedsføringstilladelsen er baseret på, 
bør også være gældende for biologisk lignende lægemidler, der er godkendt i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den manglende revurdering af de elementer, som markedsføringstilladelsen er baseret på, 
bør også være gældende for biologisk lignende lægemidler, der er godkendt i henhold til 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2001/83/EF.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 indskrænker ikke de kompetente 
myndigheders anvendelse af retten til at 
anmode om, få adgang til og anvende 
data, der genereres under 
markedsføringstilladelsesproceduren med 
henblik på vurdering og MTV.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel -15 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -15
Gennemsigtighed for beslutningstagende 
organer
1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der kontrollerer 
priserne på lægemidler eller bestemmer 
lægemidlers dækning under de offentlige 
sygesikringsordninger, offentliggør en 
regelmæssigt opdateret liste over 
medlemmerne af deres 
beslutningstagende organer sammen med 
deres interesseerklæringer.
2. Stk. 1 finder også anvendelse på det 
administrative organ, der henvises til i 
artikel 8, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemsigtigheden og integriteten af de afgørelser, der træffes af de kompetente 
myndigheder, er det afgørende, at navnene på og interesseerklæringerne fra alle eksperter, 
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som deltager i beslutningsprocessen, offentliggøres i overensstemmelse med de nationale 
procedurer.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Civilsamfundsorganisationer og navnlig patient- og forbrugergrupper bør involveres i enhver 
høringsproces forud for vedtagelsen eller ændringen af en lovforanstaltning, der falder inden 
for dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne og bestemmelserne, der er omhandlet i artikel 16, virker ude af 
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proportioner med mål og midler i dette direktiv. Gennemførelsesbestemmelser jf. artikel 18, 
stk. 2, skulle allerede forsyne Europa-Kommissionen med tilstrækkelige oplysninger til at 
overvåge dette direktivs lovgivningsmæssige gennemførelse.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En årlig rapport, der samler de anmodede data og oplysninger, ville være mere egnet til at 
give et præcist overblik og en relevant tendensanalyse for tidsfristernes gennemførelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En årlig rapport, der samler de anmodede data og oplysninger, ville være mere egnet til at 
give et præcist overblik og en relevant tendensanalyse for tidsfristernes gennemførelse.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og dets primære bestemmelser baseret på 
en præcis analyse af de nuværende forhold på lægemiddelmarkedet samt af den aktuelle 
situation og de aktuelle begrænsninger, navnlig finansielle, hvorunder kompetente 
myndigheder skal træffe afgørelse om prisfastsættelsen af og godtgørelsen for lægemidler. 
Ordføreren deler det synspunkt, at forslagets overordnede mål bør være at opdatere den 
eksisterende lovgivningsmæssige ramme for at afklare de proceduremæssige forpligtelser, der 
påhviler medlemsstaterne, og at sikre et velfungerende indre marked og effektiviteten af 
lovgivningen om det indre marked, både med hensyn til at undgå forsinkelser i beslutninger 
om prisfastsættelse og godtgørelse og hindringer for handelen med lægemidler. 

Med respekt for medlemsstaternes enekompetence ved beslutning om prisfastsættelsen af og 
godtgørelsen for lægemidler bør de proceduremæssige mindstekrav også skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for de nationale kompetente myndigheder, fremme produktionen af 
lægemidler og indgangen på markedet af generiske lægemidler og tilskynde forskning i og 
udvikling af nye lægemidler med det ultimative mål at lette adgangen til behandling til en 
overkommelig pris for alle patienter i Europa.

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens tilgang angående dobbelte og differentierede 
tidshorisonter for prisfastsættelsen af og godtgørelsen for lægemidler, så der tilvejebringes en 
forlænget tidshorisont for medlemsstater, der bruger medicinsk teknologivurdering som en del 
af deres beslutningsprocesser. Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser fastsatte allerede grundlaget for et europæisk 
samarbejde om medicinsk teknologivurdering, der i sidste ende også bør reducere 
eksisterende forsinkelser. Det er imidlertid afgørende at medtage en fælles definition af 
medicinsk teknologivurdering (MTV) uden at det berører yderligere vurderingsmetoder, der 
anvendes på nationalt plan, for at garantere retssikkerhed og juridisk overensstemmelse for 
kompetente myndigheder ved anvendelsen af de bestemmelser, der fastsættes i dette direktiv. 
Incitamentet for anvendelsen af medicinsk teknologivurdering bør oplyse udformningen af 
sikre og effektive sundhedspolitikker, som er patientrettede og sigter mod at opnå den bedste 
værdi.

Som en prioritet ønsker ordføreren at insistere på behovet for at styrke bestemmelserne 
relateret til gennemsigtigheden i beslutningsprocessen og de trufne afgørelser, der 
repræsenterer et øget krav fra samfundet, især når det drejer sig om prisfastsættelsen af og 
godtgørelsen for lægemidler. Ordføreren foreslår derfor en serie yderligere foranstaltninger 
navnlig indeholdende de kompetente myndigheders forpligtelse til at offentliggøre navnene på 
og interesseerklæringerne fra ekspertmedlemmer af deres beslutningstagende organer. 
Sådanne bestemmelser samt en øget offentlig tilgængelighed af dokumenter og oplysninger 
bør sigte mod at styrke gennemsigtigheden, integriteten og uafhængigheden af de trufne 
afgørelser og bør i sidste ende styrke tilliden til ansvarlige offentlige myndigheder på 
nationalt plan. 

Europa-Kommissionen har foreslået centrale bestemmelser især for via denne opdaterede 
lovgivningsmæssige ramme at oversætte konklusionen i undersøgelsen fra 2009 af 
lægemiddelsektoren med hensyn til unødvendige forsinkelser for lanceringen af generiske 
lægemidler på EU-markedet. Sådanne bestemmelser og især den manglende revurdering af de 
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elementer, som markedsføringstilladelsen er baseret på, og udelukkelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder skal bevares, men også tage hensyn til nye udviklinger på 
lægemiddelmarkedet såsom det stigende antal biologisk tilsvarende lægemidler, der nu 
godkendes. Selvom forkortede tidsfrister for generiske lægemidler er fuldt berettigede og ville 
være gavnlige for både offentlige sygesikringsordninger og patienter, skal de dog tage hensyn 
til nationale kompetente myndigheder og specifikke foranstaltninger ved beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse af generiske lægemidler.

På linje med den foreslåede udvidelse af tidsfrister for generiske lægemidler er ordføreren i 
høj grad overbevist om, at Kommissionens forslag bør ændres for at garantere en praktisk og 
effektiv gennemførelse af de påtænkte bestemmelser og forsyne de nationale kompetente 
myndigheder med den nødvendige fleksibilitet og frihed til at overholde kravene i dette 
direktiv. I den henseende bør klageproceduren i tilfælde af manglende overholdelse af 
tidsfristerne vedrørende inddragelse af lægemidler under sygesikringsordningerne forblive 
administrativ og i tilfælde af uberettigede forsinkelser henvises til det relevante administrative 
eller retslige organ i overensstemmelse med national lovgivning. 

Proportionalitet er også afgørende for at sikre en mulig og fornuftig gennemførelse af de 
foranstaltninger, der fastsættes i dette direktiv. Ordføreren mener, at bestemmelserne i artikel 
16 om forhåndsmeddelelsen af udkast til nationale foranstaltninger ikke opfylder dette princip 
og går ud over de mål, som Kommissionen har fastlagt. Desuden bør 
gennemførelsesbestemmelser i artikel 18, stk. 2, allerede tilvejebringe tilstrækkelige 
oplysninger til at overvåge dette direktivs gode lovgivningsmæssige gennemførelse.

Tak og lovgivningsmæssige fodspor

Ordføreren ønsker at takke Europa-Kommissionen og det cypriotiske formandskab for Rådet 
for Den Europæiske Union for deres fuldstændige og frugtbare samarbejde under 
udarbejdelsen af denne rapport.

For værdifulde bidrag ønsker ordføreren også at takke følgende ikke-institutionelle 
interesseparter, der har meddelt deres holdninger og meninger angående det foreslåede 
direktiv: Det europæiske patientforum (EPF), European Organisation for Rare Diseases 
(EURORODIS), Den Europæiske Sammenslutning af Medicinalindustriforeninger (EFPIA), 
European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE), European Generic 
Medicines Association (EGA), GlaxoSmithKline, Celgene, European Social Insurers Platform 
(ESIP), Représentation des institutions françaises de sécurité sociale auprès de l'UE, Alliance 
for cost-efficiency in healthcare (COSTEFF), Prescrire and Health Action International -
Europe.


