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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som 
reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella 
sjukförsäkringssystemen
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0084),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0056/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttrandena från det österrikiska nationalrådet och den 
luxemburgska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till 
lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
12 juli 2012,1

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ...
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att minska den inverkan som 
skillnaderna har på den inre marknaden bör 
nationella åtgärder uppfylla 
förfarandemässiga minimikrav så att 
berörda parter kan kontrollera att 
åtgärderna inte utgör kvantitativa 
begränsningar för import eller export eller 
åtgärder med motsvarande effekt. Kraven 
bör dock inte påverka åtgärderna i de 
medlemsstater som primärt förlitar sig på 
att den fria konkurrensen reglerar priserna 
på läkemedel. De bör inte heller påverka 
nationella politiska riktlinjer om 
prissättning och bestämmelser om 
sjukförsäkringssystem, utom om det är 
nödvändigt att uppnå insyn enligt detta 
direktiv och säkerställa den inre 
marknadens funktion. 

(6) För att minska den inverkan som 
skillnaderna har på den inre marknaden bör 
nationella åtgärder uppfylla 
förfarandemässiga minimikrav så att 
berörda parter kan kontrollera att 
åtgärderna inte utgör kvantitativa 
begränsningar för import eller export eller 
åtgärder med motsvarande effekt. De 
förfarandemässiga minimikraven bör 
även garantera rättssäkerhet och insyn 
för de behöriga myndigheterna när dessa 
fattar beslut som rör prissättning av 
läkemedel och i vilken mån läkemedlen 
ska omfattas av nationella 
sjukförsäkringssystem. Kraven bör 
samtidigt främja läkemedelstillverkning, 
påskynda utsläppandet av generiska 
läkemedel på marknaden och uppmuntra 
forskning och utveckling av nya 
läkemedel. Kraven bör dock inte påverka 
åtgärderna i de medlemsstater som primärt 
förlitar sig på att den fria konkurrensen 
reglerar priserna på läkemedel. De bör inte 
heller påverka nationella politiska riktlinjer 
om prissättning och bestämmelser om 
sjukförsäkringssystem, utom om det är 
nödvändigt att uppnå insyn enligt detta 
direktiv och säkerställa den inre 
marknadens funktion. 

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Behöriga myndigheter och 
innehavare av godkännande för 
försäljning ingår allt oftare avtal om att 
ge patienter tillgång till innovativa 
behandlingar genom att inordna ett 
läkemedel i offentliga 
sjukförsäkringssystem, samtidigt som man 
under en begränsad period kontrollerar 
vissa på förhand överenskomna aspekter, 
framför allt för att hantera oklarheter i 
fråga om huruvida det kan styrkas att ett 
läkemedel är effektivt och/eller relativt 
effektivt respektive hur ett specifikt 
läkemedel lämpligen bör användas. 
Fördröjningarna när det gäller att 
fastställa villkoren i sådana avtal 
överskrider ofta de angivna tidsfristerna 
och motiverar därför att sådana avtal 
undantas från räckvidden för detta 
direktiv. Avtalen bör begränsas till 
områden där ingåendet av ett avtal 
verkligen skulle underlätta eller göra det 
möjligt för patienter att få tillgång till 
innovativa läkemedel, fortsätta att vara 
frivilligt och inte påverka rätten för 
innehavare av godkännande för 
försäljning att lämna in en ansökan i 
enlighet med detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Syftet med unionens stöd för 
samarbete om utvärdering av medicinsk 
teknik i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/24/EU av den 
9 mars 2011 om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård1 är att optimera och 
samordna metoderna för att utvärdera 
medicinsk teknik. I förlängningen bör 
detta även minska fördröjningarna i 
samband med prissättningen och 
ersättningen av de läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som ett led i sin 
beslutsprocess. Utvärdering av medicinsk 
teknik innefattar framför allt information 
om den relativa effektiviteten samt i 
förekommande fall hur verkningsfulla 
metoderna är på kort och lång sikt, där 
hänsyn även tas till mer övergripande 
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ekonomiska och sociala fördelar eller hur 
kostnadseffektivt det bedömda läkemedlet 
är, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas metoder. Utvärdering av 
medicinsk teknik är en tvärvetenskaplig 
process som sammanfattar information 
om de medicinska, ekonomiska och 
sociala aspekterna av användningen av 
medicinsk teknik på ett systematiskt, 
öppet, opartiskt och kraftfullt sätt. Syftet 
är att informera om utformningen av en 
säker och effektiv hälso- och 
sjukvårdspolitik som sätter patienten i 
fokus och strävar efter att uppnå det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris.
______________
1 EUT L 88, 4.4.2011, s. 45.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) De rättsmedel som finns att tillgå i 
medlemsstaterna har spelat en begränsad 
roll när det gäller att se till att tidsfristerna 
efterlevs eftersom de ofta tidskrävande 
förfarandena i nationella jurisdiktioner 
avskräcker berörda företag från att inleda 
rättsliga åtgärder. Därför är effektiva 
mekanismer nödvändiga för att se till att 
överträdelser snabbt får en lösning med 
hjälp av administrativ medling innan de 
blir föremål för en rättsprocess samt för 
att kontrollera och verkställa att 
tidsfristerna för prissättnings- och 
ersättningsbeslut efterlevs.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens och 
biosimilars likhet med referensprodukten, 
säkerställs inom ramen för förfarandena för 
godkännande för försäljning. Under 
prissättnings- och ersättningsförfaranden 
bör alltså medlemsstaterna inte göra någon 
ny bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet,
effekt, bioekvivalens eller biosimilaritet. 
Godkännande för försäljning av ett 
särläkemedel bygger också på en 
bedömning av flera kriterier, inklusive 
vilka väsentliga fördelar produkten har 
jämfört med de befintliga alternativ som 
finns att tillgå i unionen, i enlighet med 
förordning (EG) nr 141/2000, vilket inte 
bör bli föremål för någon ny bedömning 
inom ramen för förfarandena för 
prissättning och ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Att de aspekter inom ramen för 
förfarandena för prissättning och 
ersättning som ligger till grund för 
godkännandet för försäljning inte ska bli 
föremål för någon ny bedömning får 
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emellertid inte hindra de behöriga 
myndigheterna från att i utvärderingssyfte 
och för att utvärdera medicinsk teknik 
begära ut, få tillgång till och använda 
uppgifter som genererats under processen 
för godkännande för försäljning. I 
förekommande fall bör det vara möjligt 
att på nationell nivå utbyta uppgifter 
mellan de behöriga myndigheter som 
ansvarar för godkännande för försäljning 
respektive prissättning och ersättning. I 
utvärderingssyfte och för att utvärdera 
medicinsk teknik bör de behöriga 
myndigheterna även kunna inkludera 
eller generera ytterligare relevanta 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillverkas och släpps ut på marknaden efter 
deras beslut. Det betyder att frågor rörande 
immateriella rättigheter inte bör påverka 
eller fördröja prissättnings- och 
ersättningsförfaranden i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) De nationella behöriga 
myndigheternas beslutsprocess bör 
präglas av öppenhet, integritet och 
oberoende och detta bör garanteras 
genom att namnen på de experter som 
deltar i de organ som ansvarar för 
prissättnings- och ersättningsbeslut 
offentliggörs tillsammans med dessa 
personers intresseförklaringar. 

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Medlemsstaterna har ofta ändrat sina 
sjukförsäkringssystem eller antagit nya 
åtgärder som omfattas av räckvidden för 
direktiv 89/105/EEG. Det är därför 
nödvändigt att inrätta en 
informationsmekanism som är avsedd att 
säkerställa samråd med alla berörda 
aktörer, inklusive det civila samhällets 
organisationer. 

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) avtal som frivilligt ingåtts mellan 
myndigheter och innehavare av 
godkännande för försäljning och som har
till syfte att inordna ett läkemedel i ett 
sjukförsäkringssystem, samtidigt som man 
kontrollerar vissa aspekter som parterna i 
förväg har kommit överens om när det 
gäller ett visst läkemedels effektivitet 
och/eller relativa effektivitet respektive 
hur det aktuella läkemedlet lämpligen bör 
användas samt för att göra det möjligt att 
effektivt ordinera det läkemedlet till 
patienter på specifika villkor och under en 
begränsad period.

Or. en

Motivering
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Undantag från räckvidden för detta direktiv bör begränsas till frivilliga avtal där behöriga 
myndigheter och innehavare av godkännande för försäljning behöver ytterligare tid för att 
komma överens om fastställandet av kontroll- och resultatkriterier. Slutmålet bör vara att 
patienter under särskilda villkor verkligen ska kunna ordineras läkemedlet. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Bestämmelserna i detta direktiv ska gälla 
åtgärder avsedda att avgöra vilka 
läkemedel som kan omfattas av avtal eller 
offentliga upphandlingsförfaranden. I 
enlighet med unionslagstiftningen och 
nationell lagstiftning om 
affärshemligheter ska grundläggande 
information om de läkemedel som 
omfattas av avtal eller offentliga 
upphandlingsförfaranden, såsom 
produktens namn och namnet på 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning, offentliggöras när avtalet väl 
har ingåtts eller 
upphandlingsförfarandena slutförts.

Or. en

Motivering

Läkemedel som omfattas av offentliga sjukförsäkringssystem via ett specifikt avtal eller ett 
offentligt upphandlingsförfarande bör omfattas av minimikrav på öppenhet och 
offentliggörande. 
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Utan att det påverkar andra utvärderingsmetoder som behöriga myndigheter tillämpar på 
nationell nivå behövs en gemensam definition av utvärdering av medicinsk teknik för att se till 
att de nationella behöriga myndigheternas tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv 
präglas av rättssäkerhet och enhetlighet.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Kortare tidsfrister för generiska läkemedel är fullt motiverat och skulle gynna både offentliga 
sjukförsäkringssystem och patienter. Vid beslut om prissättning eller ersättning av generiska 
läkemedel bör tidsfristerna emellertid ta hänsyn till och tillåta nationella behöriga 
myndigheters överväganden och specifika åtgärder.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kortare tidsfrister för generiska läkemedel är fullt motiverat och skulle gynna både offentliga 
sjukförsäkringssystem och patienter. Vid beslut om prissättning eller ersättning av generiska 
läkemedel bör tidsfristerna emellertid ta hänsyn till och tillåta nationella behöriga 
myndigheters överväganden och specifika åtgärder.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de kriterier som de 
behöriga myndigheterna ska beakta när de 
godkänner priser på läkemedel. Dessa 
kriterier och information om vilka organ 
på nationell eller regional nivå som fattar 
besluten ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 19

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. en

Motivering

Kortare tidsfrister för generiska läkemedel är fullt motiverat och skulle gynna både offentliga 
sjukförsäkringssystem och patienter. Vid beslut om prissättning eller ersättning av generiska 
läkemedel bör tidsfristerna emellertid ta hänsyn till och tillåta nationella behöriga 
myndigheters överväganden och specifika åtgärder.

Ändringsförslag 20

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 

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 
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det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen 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. 

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. en

Motivering

Kortare tidsfrister för generiska läkemedel är fullt motiverat och skulle gynna både offentliga 
sjukförsäkringssystem och patienter. Vid beslut om prissättning eller ersättning av generiska 
läkemedel bör tidsfristerna emellertid ta hänsyn till och tillåta nationella behöriga 
myndigheters överväganden och specifika åtgärder.

Ändringsförslag 21

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.
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Or. en

Motivering

Kortare tidsfrister för generiska läkemedel är fullt motiverat och skulle gynna både offentliga 
sjukförsäkringssystem och patienter. Vid beslut om prissättning eller ersättning av generiska 
läkemedel bör tidsfristerna emellertid ta hänsyn till och tillåta nationella behöriga 
myndigheters överväganden och specifika åtgärder.

Ändringsförslag 22

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 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 och information om vilka organ 
på nationell eller regional nivå som fattar 
besluten ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett organ och ge det 
befogenheter att 

2. För rättsmedelsförfarandet ska 
medlemsstaterna utse ett administrativt 
organ och ge det befogenheter att 

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

utgår

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till relevant administrativt eller rättsligt organ att i enlighet med nationell 
lagstiftning fatta beslut om att bevilja den sökande skadestånd om tidsfristerna i artikel 7 inte 
har hållits.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) utan dröjsmål hänskjuta varje fall där 
den behöriga myndigheten utan att ange 
några skäl inte har hållit tidsfristerna till 
det relevanta administrativa eller rättsliga 
organet i enlighet med nationell 
lagstiftning, 

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till relevant administrativt eller rättsligt organ att i enlighet med nationell 
lagstiftning fatta beslut om påförandet av en straffavgift om tidsfristerna i artikel 7 inte har 
hållits. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 

utgår

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 8.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 

utgår
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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. 

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 8.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

6. Det organ som avses i punkt 2 ska 
motivera sina beslut. Det ska 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.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 8.
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Ändringsförslag 30

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.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla beslut om att utesluta ett 
läkemedel eller en läkemedelsgrupp från 
det nationella sjukförsäkringssystemet 
eller om att ändra omfattningsvillkoren 
ska offentliggöras tillsammans med en 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om objektiva och 
kontrollerbara kriterier enligt vilka 
läkemedel klassificeras med tanke på deras 

2. Medlemsstaterna ska ge allmänheten 
tillgång till och underrätta kommissionen 
om objektiva och kontrollerbara kriterier 
enligt vilka läkemedel klassificeras med 
tanke på deras inkluderande i det nationella 
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inkluderande i det nationella 
sjukförsäkringssystemet.

sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

3. För läkemedel som är föremål för sådan 
gruppering eller klassificering ska 
medlemsstaterna ge allmänheten tillgång 
till och underrätta kommissionen om de 
metoder som har använts för att fastställa 
omfattningen eller villkoren för hur 
läkemedlen inkluderas i det nationella 
sjukförsäkringssystemet. 

Or. en

Ändringsförslag 34

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.

3. De åtgärder som avses i punkt 1, 
inklusive eventuella expertutlåtanden eller 
rekommendationer som de grundar sig på, 
ska göras tillgängliga för allmänheten. 

Or. en
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Ändringsförslag 35

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. en

Motivering

Regeln om att inte göra en ny bedömning av de aspekter som godkännandet för försäljning 
grundas på bör även gälla biosimilarer som godkänts i enlighet med artikel 10 i 
direktiv 2001/83/EG.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. 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, bioekvivalens eller 
biosimilaritet.

Or. en

Motivering

Regeln om att inte göra en ny bedömning av de aspekter som godkännandet för försäljning 
grundas på bör även gälla biosimilarer som godkänts i enlighet med artikel 10.4 i 
direktiv 2001/83/EG.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska gälla oberoende av de 
behöriga myndigheternas rätt att i 
utvärderingssyfte eller för att utvärdera 
medicinsk teknik begära ut, få tillgång till 
och använda uppgifter som genererats 
under processen för godkännande för 
försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel -15 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -15
Beslutsfattande organs öppenhet
1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som kontrollerar 
priset på läkemedel eller fastställer vilka 
läkemedel som ska omfattas av offentliga 
sjukförsäkringssystem ger allmänheten 
åtkomst till en regelbundet uppdaterad 
förteckning över de beslutsfattande 
organens medlemmar, tillsammans med 
deras intresseförklaringar.
2. Punkt 1 ska även gälla det 
administrativa organ som det hänvisas till 
i artikel 8.2.

Or. en

Motivering

För att garantera att de behöriga organens beslut präglas av öppenhet och integritet är det 
viktigt att namnen på alla experter som deltar i beslutsprocessen och deras 
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intresseförklaringar lämnas ut till allmänheten i enlighet med de nationella förfarandena.

Ändringsförslag 39

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 lagstiftningsåtgärd som faller 
inom räckvidden för detta direktiv ska 
medlemsstaten ge berörda parter, inklusive 
det civila samhällets organisationer som 
patient- och konsumentgrupper,
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

Motivering

Det civila samhällets organisationer, särskilt patient- och konsumentgrupper, bör vara 
delaktiga i alla samråd inför antagandet eller ändringen av en lagstiftningsåtgärd som faller 
inom räckvidden för detta direktiv.

Ändringsförslag 40

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 
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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

Motivering

De åtgärder och bestämmelser som anges i artikel 16 förefaller inte stå i proportion till 
direktivets mål och medel. De införlivandebestämmelser som anges i artikel 18.2 bör ge 
kommissionen tillräckligt med information för att kunna övervaka genomförandet av detta 
direktiv.
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Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 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. en

Motivering

En årlig rapport där man har samlat de uppgifter och den information som har begärts skulle 
vara ett lämpligare sätt att tillhandahålla en tillförlitlig översikt och relevanta analyser av de 
tendenser som kan urskiljas när det gäller tillämpningen av tidsfrister.

Ändringsförslag 42

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 varje år 
offentliggöra en rapport om den 
information som lämnas av 
medlemsstaterna enligt punkt 1.

Or. en

Motivering

En årlig rapport där man har samlat de uppgifter och den information som har begärts skulle 
vara ett lämpligare sätt att tillhandahålla en tillförlitlig översikt och relevanta analyser av de 
tendenser som kan urskiljas när det gäller tillämpningen av tidsfrister.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionen förslag och de viktigaste bestämmelserna i detta, 
som grundas på en korrekt analys av de nuvarande villkoren för läkemedelsmarknaderna samt 
av den aktuella kontext och de aktuella begränsningar, framförallt ekonomiska, under vilka be 
behöriga myndigheterna måste fatta beslut om prissättning och ersättning av läkemedel. 
Föredraganden delar uppfattningen att det övergripande målet för förslaget bör vara att 
uppdatera det befintliga regelverket för att förtydliga medlemsstaternas förfarandemässiga 
skyldigheter och säkerställa att direktivet fungerar effektivt, både när det gäller att undvika 
fördröjda prissättnings- och ersättningsbeslut och när det gäller att förebygga hinder för 
handeln med läkemedel. 

Samtidigt som medlemsstaternas exklusiva behörighet att besluta om prissättning och 
ersättning av läkemedel måste respekteras bör de förfarandemässiga minimikraven även 
garantera att de beslut som fattas av nationella behöriga myndigheter präglas av rättssäkerhet 
och insyn, främja läkemedelstillverkningen och utsläppandet på marknaden av generiska 
läkemedel samt uppmuntra forskning och utveckling av nya läkemedel, där slutmålet bör vara 
lättare tillgång till billig behandling för alla patienter i Europa.

Föredraganden stöder helt den strategi som kommissionen har föreslagit och som innebär 
dubbla och differentierade tidtabeller för prissättning och ersättning av läkemedel, där 
medlemsstaterna ges extra tid för att använda en utvärdering av medicinsk teknik som ett led i 
deras beslutsprocess. I direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård läggs redan en grund för ett EU-samarbete om 
utvärdering av medicinsk teknik. I förlängningen bör detta även leda till att de nuvarande 
fördröjningarna minskar. Det är emellertid viktigt att inkludera en gemensam definition av 
utvärdering av medicinsk teknik, oberoende av de andra utvärderingsmetoder som tillämpas 
på nationell nivå, för att se till att de behöriga myndigheternas tillämpning av bestämmelserna 
i detta direktiv präglas av rättssäkerhet och insyn. Incitamentet att använda sig av utvärdering 
av medicinsk teknik bör underlätta utarbetandet av säkra och effektiva hälso- och 
sjukvårdspolitiska riktlinjer som sätter patienten i fokus och som strävar efter att uppnå det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris.

Föredraganden framhåller att behovet att stärka bestämmelserna om insyn i beslutsprocessen 
och de beslut som fattas ska prioriteras. Detta är något som i allt högre grad efterfrågas i 
samhället, särskilt i samband med prissättning och ersättning av läkemedel. Föredraganden 
föreslår därför en rad kompletterande åtgärder, bland annat en skyldighet för behöriga 
myndigheter att lämna ut namnen på de experter som ingår i de beslutsfattande organen och 
dessa personers intresseförklaringar. Sådana bestämmelser, tillsammans med att allmänheten 
ges ökad tillgång till handlingar och information, bör ha som mål att stärka öppenheten, 
integriteten och oberoendet i de beslut som fattas, och bör i förlängningen stärka tilliten till 
och förtroendet för ansvarsfulla offentliga myndigheter på nationell nivå. 

Kommissionen har föreslagit vissa nyckelbestämmelser, bland annat för att genom detta 
uppdaterade regelverk omsätta slutsatserna i 2009 års utredning om läkemedelssektorn i fråga 
om onödiga fördröjningar av lanseringen av generiska läkemedel på EU:s marknader. Sådana 
bestämmelser, framför allt att det inte ska göras någon ny bedömning av de aspekter som 
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godkännandet för försäljning grundas på och uteslutningen av immateriella rättigheter, bör 
behållas. Bestämmelserna bör dock även ta hänsyn till ny utveckling på 
läkemedelsmarknaden, exempelvis det ökande antalet biosimilarer som nu godkänns. Även 
om det absolut är berättigat med kortare tidsfrister för generiska läkemedel, och detta skulle 
gynna både offentliga sjukförsäkringssystem och patienter, bör man dock ta hänsyn till och 
tillåta nationella behöriga myndigheters överväganden och specifika åtgärder vid beslut om 
prissättning och ersättning av generiska läkemedel.

I linje med den föreslagna förlängningen av tidsfristerna för generiska läkemedel är 
föredraganden övertygad om att kommissionens förslag bör ändras för att kunna garantera ett 
praktiskt och effektivt genomförande av de planerade bestämmelserna, och ge nationella 
behöriga myndigheter den grad av flexibilitet och oberoende som de behöver för att kunna 
uppfylla kraven i detta direktiv. I detta avseende bör överklagandeförfarandet vid överträdelse 
av tidsfristerna för att inordna läkemedel i sjukförsäkringssystemet även i fortsättningen vara 
ett administrativt förfarande och i händelse av omotiverade fördröjningar bör överklagandet 
hänskjutas till relevant administrativt eller rättsligt organ i enlighet med nationell lagstiftning. 

Proportionalitet är också viktig för att säkerställa ett praktiskt och rimligt genomförande av 
åtgärderna i detta direktiv. Föredraganden anser att bestämmelserna i artikel 16 om anmälan 
av utkast till nationella åtgärder inte uppfyller denna princip och går längre än de mål som 
kommissionen har fastställt. De införlivandebestämmelser som anges i artikel 18.2 bör ge 
kommissionen tillräckligt med information för att kunna övervaka att direktivets genomförs 
på ett bra sätt.

Tack och vägledande förteckning

Föredraganden vill tacka kommissionen och det cypriotiska ordförandeskapet för deras 
omfattande och fruktsamma samarbete under utarbetandet av detta betänkande.

Föredraganden vill även tacka följande intressenter utanför institutionerna, som har redogjort 
för sina ståndpunkter och åsikter om det föreslagna direktivet, för deras värdefulla bidrag: 
Europeiskt patientforum (EPF), European Organisation for Rare Diseases (Eurorodis), 
European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (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 och Health Action International – Europe.


