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Ændringsforslag 25
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 og 168,

Or. fr

Begrundelse

Dette forslag vedrører ikke den frie bevægelighed for enhver type af varer, men derimod den 
frie bevægelighed for lægemidler samt prisfastsættelse af disse – sidstnævnte henhører under 
medlemsstaternes kompetence på folkesundhedsområdet. Artikel 168 i TEUF bør derfor 
tilføjes til retsgrundlaget.

Ændringsforslag 26
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Sikring af patienters adgang til 
lægemidler i hele Unionen og den 
effektive frie bevægelighed for varer 
kræver, at medlemsstaterne anvender 
eksterne referencepriser på en rimelig 
måde, navnlig ved at henvise til 
medlemsstater med et sammenligneligt 
indkomstniveau. Det har vist sig, at en 
ubetinget anvendelse af eksterne 
referencepriser begrænser 
tilgængeligheden af lægemidler, idet dette 
fremmer mangelsituationer i 
medlemsstater med et lavt prisniveau.

Or. en



PE497.814v01-00 4/57 AM\915272DA.doc

DA

Begrundelse

Medlemsstaterne bør opfordres til at vedtage en rimelig tilgang til anvendelse af eksterne 
referencepriser ved at inkludere medlemsstater med en sammenlignelig købekraft i deres 
referencesystemer. I modsat fald vil producenterne tøve med at markedsføre deres produkter i 
en medlemsstat med lavere priser, blot for at undgå et nedadgående prispres i EU som 
helhed. 

Ændringsforslag 27
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forskelle i nationale foranstaltninger 
kan hindre eller fordreje handelen med 
lægemidler inden for Unionen og fordreje 
konkurrencen og derved direkte påvirke 
det indre marked for lægemidler.

(5) Forskelle i nationale foranstaltninger 
kan hindre eller fordreje handelen med 
lægemidler inden for Unionen og derved 
direkte påvirke det indre marked for 
lægemidler.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Louis Grech

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 

(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 har 
ligeledes til formål at give 
lægemiddelproducenterne større 
forudsigelighed, gennemsigtighed, 
rimelighed og retssikkerhed for at bidrage 
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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.

til fremme af forskning og udvikling samt 
markedsføring af innovative lægemidler 
til gavn for patienterne og for generelt at 
øge patienternes adgang til 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

Ændringsforslag 29
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da der findes mange forskellige 
nationale foranstaltninger til at håndtere 
forbruget af medicin, regulere priserne 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
støtte, er det nødvendigt at tydeliggøre 
direktiv 89/105/EØF. Nærværende direktiv 
bør navnlig omfatte alle typer af 
foranstaltninger, som er udformet af 
medlemsstaterne, og som vil kunne påvirke 
det indre marked. Siden vedtagelsen af 
direktiv 89/105/EØF har prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne udviklet sig 
og er blevet mere komplekse. Mens nogle 
medlemsstater har fortolket 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF restriktivt, har Domstolen 
fastslået, at disse prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurer er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF i medfør af direktivets mål og 

(8) Da der findes mange forskellige 
nationale foranstaltninger til at håndtere 
forbruget af medicin, regulere priserne 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
støtte, er det nødvendigt at tydeliggøre 
direktiv 89/105/EØF. Nærværende direktiv 
bør navnlig omfatte alle typer af 
foranstaltninger, som er udformet af 
medlemsstaterne, og som vil kunne påvirke 
det indre marked. Siden vedtagelsen af 
direktiv 89/105/EØF har prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne udviklet sig 
og er blevet mere komplekse. Mens nogle 
medlemsstater har fortolket 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF restriktivt, har Domstolen 
fastslået, at disse prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurer er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF i medfør af direktivets mål og 
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nødvendigheden af at sikre dets 
effektivitet. Nærværende direktiv bør 
derfor afspejle udviklingen i de nationale 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsespolitikker. Da der findes 
særlige regler og procedurer på området for 
offentlige indkøb og frivillige kontraktlige 
aftaler, bør nationale foranstaltninger, der 
indebærer offentlige indkøb og frivillige 
kontraktlige aftaler, udelukkes fra 
nærværende direktivs anvendelsesområde.

nødvendigheden af at sikre dets 
effektivitet. Nærværende direktiv bør 
derfor afspejle udviklingen i de nationale 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsespolitikker. Da der findes 
særlige regler og procedurer på området for 
offentlige indkøb, bør nationale 
foranstaltninger, der indebærer offentlige 
indkøb, udelukkes fra nærværende 
direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 30
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da der findes mange forskellige 
nationale foranstaltninger til at håndtere 
forbruget af medicin, regulere priserne 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
støtte, er det nødvendigt at tydeliggøre 
direktiv 89/105/EØF. Nærværende direktiv 
bør navnlig omfatte alle typer af 
foranstaltninger, som er udformet af 
medlemsstaterne, og som vil kunne påvirke 
det indre marked. Siden vedtagelsen af 
direktiv 89/105/EØF har prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne udviklet sig 
og er blevet mere komplekse. Mens nogle 
medlemsstater har fortolket 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF restriktivt, har Domstolen 
fastslået, at disse prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurer er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF i medfør af direktivets mål og 
nødvendigheden af at sikre dets 
effektivitet. Nærværende direktiv bør 
derfor afspejle udviklingen i de nationale 
prisfastsættelses- og 

(8) Da der findes mange forskellige 
nationale foranstaltninger til at håndtere 
forbruget af medicin, regulere priserne 
eller fastlægge vilkårene for den offentlige 
støtte, er det nødvendigt at tydeliggøre 
direktiv 89/105/EØF. Nærværende direktiv 
bør navnlig omfatte alle typer af 
foranstaltninger, som er udformet af 
medlemsstaterne, og som vil kunne påvirke 
det indre marked. Siden vedtagelsen af 
direktiv 89/105/EØF har prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne udviklet sig 
og er blevet mere komplekse. Mens nogle 
medlemsstater har fortolket 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF restriktivt, har Domstolen 
fastslået, at disse prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurer er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/105/EØF i medfør af direktivets mål og 
nødvendigheden af at sikre dets 
effektivitet. Nærværende direktiv bør 
derfor afspejle udviklingen i de nationale 
prisfastsættelses- og 
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godtgørelsespolitikker. Da der findes 
særlige regler og procedurer på området 
for offentlige indkøb og frivillige 
kontraktlige aftaler, bør nationale 
foranstaltninger, der indebærer offentlige 
indkøb og frivillige kontraktlige aftaler, 
udelukkes fra nærværende direktivs 
anvendelsesområde.

godtgørelsespolitikker. Ud over 
foranstaltninger til direkte og indirekte 
prisfastsættelse, som opfylder objektive 
kriterier, bør der også sikres 
prisgennemsigtighed. 
Konkurrenceforvridning kan kun undgås 
gennem prisgennemsigtighed. 
Konkurrenceforvridende virkninger på 
prisopfattelsen som følge af 
medlemsstaternes forskellige 
beslutningsprocedurer for prisfastsættelse 
og godtgørelse mellem producent og 
forsikringsgiver kan forhindres ved hjælp 
af mere gennemsigtige 
prisfastsættelsesmetoder. Større 
gennemsigtighed for priser fører til 
omkostningseffektivitet som tilsigtet med 
nærværende direktiv. Dette betyder igen 
omkostningsbesparelser for 
sundhedsvæsenerne.

Or. en

Ændringsforslag 31
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Ud over de konventionelle 
foranstaltninger, der er fastsat ved lov 
eller administrative bestemmelser til at 
regulere vilkårene for offentlig 
finansiering af lægemidler, engagerer de 
offentlige myndigheder sig i stigende grad 
i aftaler, der sigter mod at give patienter 
adgang til innovative behandlingsformer 
ved at inddrage et lægemiddel under den 
offentlige sygesikringsordning, samtidig 
med at elementer, som på forhånd er 
aftalt med indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, overvåges. En 
sådan overvågning sigter mod at håndtere 
dokumentationsmæssige usikkerheder 
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forbundet med den langsigtede virkning 
og behørige anvendelse af lægemidlet i 
klinisk praksis. Dækningsniveauet for det 
lægemiddel, der er omfattet af en sådan 
aftale, er afhængigt af resultatet af 
overvågningen og er ikke kendt på 
forhånd. Vilkårene og betingelserne for 
sådanne aftaler fastsættes i kontrakter, 
som indgås mellem den offentlige 
myndighed og indehaveren af den 
pågældende markedsføringstilladelse. Når 
de offentlige myndigheder gør 
beslutningen om at inddrage et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning betinget af, at der 
indgås en sådan aftale, bør den 
pågældende aftale ikke betragtes som 
indgået på anmodning af indehaveren af 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Når standardmekanismerne for dækning/godtgørelse ikke anses for passende – navnlig når 
der hersker større usikkerhed end normalt om et lægemiddels virkninger på patienter og 
samfund – kan godtgørelsesmyndigheden og producenten aftale specifikke betingelser, som 
reguleres i kontrakter, for at sikre, at patienterne har adgang til innovativ medicin. Disse 
aftaler, som afviger fra den almindelige administrative praksis, falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at de ikke pålægges ansøgeren.

Ændringsforslag 32
Ashley Fox

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 

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med og biosimilære 
lægemidlers lighed med 
referencelægemidlet, fastslås i forbindelse 
med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne. 



AM\915272DA.doc 9/57 PE497.814v01-00

DA

godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens.

Derfor bør medlemsstaterne i forbindelse 
med prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne ikke revurdere 
de elementer, som 
markedsføringstilladelsen bygger på, 
herunder lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning, bioækvivalens eller 
biosimilaritet. Markedsføringstilladelsen 
for lægemidler til sjældne sygdomme er 
ligeledes baseret på evalueringen af 
forskellige kriterier, herunder den 
væsentlige fordel ved det pågældende 
lægemiddel i forhold til ethvert alternativ, 
der er tilgængeligt i Unionen, i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 141/2000, og disse kriterier bør ikke 
revurderes i forbindelse med 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

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 med og biosimilære 
lægemidlers ligeværdighed 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.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Phil Prendergast

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 lægemidlers 
bioækvivalens og biosimilaritet 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 
biosimilaritet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Bernadette Vergnaud

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, 

(14) Lægemidlers kvalitet, sikkerhed og 
virkning, herunder generiske lægemidlers 
bioækvivalens med referencelægemidlet og 
biosimilære lægemidlers ligeværdighed 
hermed, fastslås i forbindelse med 
markedsføringstilladelsesprocedurerne og 
kan revurderes i forbindelse med 
prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne.
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virkning eller bioækvivalens.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af specifikke bestemmelser for generiske lægemidler giver den væsentligste 
"merværdi" af denne omarbejdning. For at omfatte alle generiske lægemidler, herunder 
bioterapier, er det imidlertid nødvendigt ud over "bioækvivalens" at indføre begrebet
"biosimilaritet".

Ændringsforslag 36
Sirpa Pietikäinen

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 
efter deres beslutning. Derfor bør 
intellektuelle ejendomsrettigheder hverken 
gribe ind i eller forsinke prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

(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 biosimilært lægemiddel ikke kræve 
oplysninger om referencelægemidlets 
patentstilling og undersøge gyldigheden af 
en påstået krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, i fald det generiske 
eller biosimilære lægemiddel fremstilles 
eller markedsføres efter deres beslutning. 
Derfor bør intellektuelle 
ejendomsrettigheder hverken gribe ind i 
eller forsinke prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne i 
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medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 37
Ashley Fox

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 
efter deres beslutning. Derfor bør 
intellektuelle ejendomsrettigheder hverken 
gribe ind i eller forsinke prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

(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 biosimilært lægemiddel ikke kræve 
oplysninger om referencelægemidlets 
patentstilling og undersøge gyldigheden af 
en påstået krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, i fald det generiske 
eller biosimilære lægemiddel fremstilles
eller markedsføres efter deres beslutning. 
Derfor bør intellektuelle 
ejendomsrettigheder hverken gribe ind i 
eller forsinke prisfastsættelses- og 
godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Phil Prendergast

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 
efter deres beslutning. Derfor bør 
intellektuelle ejendomsrettigheder hverken 
gribe ind i eller forsinke prisfastsættelses-
og godtgørelsesprocedurerne i 
medlemsstaterne.

(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 biosimilært lægemiddel ikke kræve 
oplysninger om referencelægemidlets 
patentstilling og undersøge gyldigheden af 
en påstået krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, i fald det generiske 
eller biosimilære 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 39
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Når standardmekanismerne for dækning/godtgørelse ikke anses for passende – navnlig når 
der hersker større usikkerhed end normalt om et lægemiddels virkninger på patienter og 
samfund – kan godtgørelsesmyndigheden og producenten aftale specifikke betingelser, som 
reguleres i kontrakter, for at sikre, at patienterne har adgang til innovativ medicin. Disse 
aftaler, som afviger fra den almindelige administrative praksis, falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at de ikke pålægges ansøgeren.

Ændringsforslag 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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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) aftaler, der indgås med de offentlige 
myndigheder på skriftlig anmodning af 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
og som sigter mod at inddrage et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning og samtidig overvåge 
de elementer, der på forhånd er aftalt med 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
til håndtering af dokumentationsmæssige 
usikkerheder vedrørende det pågældende 
lægemiddels langsigtede virkning og 
behørige anvendelse

Or. en

Begrundelse

Når standardmekanismerne for dækning/godtgørelse ikke anses for passende – navnlig når 
der hersker større usikkerhed end normalt om et lægemiddels virkninger på patienter og 
samfund – kan godtgørelsesmyndigheden og producenten aftale specifikke betingelser, som 
reguleres i kontrakter, for at sikre, at patienterne har adgang til innovativ medicin. Disse 
aftaler, som afviger fra den almindelige administrative praksis, falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at de ikke pålægges ansøgeren.

Ændringsforslag 42
Ashley Fox

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Når standardmekanismerne for dækning/godtgørelse ikke anses for passende – navnlig når 



PE497.814v01-00 16/57 AM\915272DA.doc

DA

der hersker større usikkerhed end normalt om et lægemiddels virkninger på patienter og 
samfund – kan godtgørelsesmyndigheden og producenten aftale specifikke betingelser, som 
reguleres i kontrakter, for at sikre, at patienterne har adgang til innovativ medicin. Disse 
aftaler, som afviger fra den almindelige administrative praksis, falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at de ikke pålægges ansøgeren.

Ændringsforslag 43
Jorgo Chatzimarkakis

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 offentlige 
indkøbsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 44
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "biosimilært lægemiddel": et similært 
biologisk lægemiddel, som er godkendt i 
henhold til artikel 10, stk. 4, i direktiv 
2001/83/EF

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af specifikke bestemmelser for generiske lægemidler giver den væsentligste 
"merværdi" af denne omarbejdning. For at omfatte alle generiske lægemidler, herunder 
bioterapier, er det imidlertid nødvendigt ud over "bioækvivalens" at indføre begrebet 
"biosimilaritet".
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Ændringsforslag 45
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. De kompetente myndigheder 
sender ansøgeren en officiel kvittering for 
modtagelsen.

2. Medlemsstaterne garanterer, at 
indehaveren af en markedsføringstilladelse
har mulighed for at indgive en ansøgning 
om godkendelse af produktets pris. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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 
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generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Phil Prendergast

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 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 48
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
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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.

dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
træffes en motiveret og objektivt 
begrundet 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. 
Den pågældende beslutning gøres 
tilgængelig for offentligheden på en klar 
og gennemsigtig måde inden for en 
rimelig tid efter dens vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 49
Bernadette Vergnaud

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, 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, 
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 
generiske lægemidler er fristen 30 dage, 
forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.
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forudsat at referencelægemidlets pris er 
blevet godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 50
Phil Prendergast

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 30 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
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Ændringsforslag 51
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Foreligger der ikke en beslutning inden 
for den relevante tidsfrist, jf. stk. 3 og 5, 
har ansøgeren ret til at markedsføre 
produktet til den foreslåede pris.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse går langt videre end målet om, at nye behandlingsformer hurtigt skal 
være tilgængelige, og den står hverken i rimeligt forhold til eller er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Desuden kunne en foranstaltning som denne forstyrre de offentlige 
sygesikringsordningers budgetbalance, som i forvejen er skrøbelig.

Ændringsforslag 52
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter, at det pågældende lægemiddel 
ikke må markedsføres til den pris, 
ansøgeren foreslår at anvende, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier, herunder evalueringer, 
sagkyndige udtalelser eller henstillinger, 
som lægges til grund for beslutningen. 
Ansøgeren underrettes om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

7. Hvis de kompetente myndigheder 
beslutter, at det pågældende lægemiddel 
ikke må markedsføres til den pris, 
ansøgeren foreslår at anvende, skal 
beslutningen indeholde en begrundelse, der 
bygger på objektive og kontrollerbare 
kriterier. Ansøgeren underrettes om alle 
klagemuligheder, herunder adgang til 
prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

Or. fr
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Begrundelse

Kravet om, at der fremskaffes sagkyndige udtalelser til støtte for enhver beslutning fra 
myndighedernes side, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 53
Bernadette Vergnaud

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.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom prisfastsættelse af lægemidler henhører under det nationale kompetenceområde, 
skal medlemsstaterne ikke på forhånd meddele Kommissionen deres kriterier for vurdering af 
et lægemiddels pris.

Ændringsforslag 54
Bernadette Vergnaud

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. 

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. Beslutningen meddeles 
indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
som underrettes om alle klagemuligheder, 
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Beslutningen meddeles indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, som underrettes 
om alle klagemuligheder, herunder adgang 
til prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor.

herunder adgang til prøvelse ved 
domstolene, og om tidsfristerne derfor.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at der fremskaffes sagkyndige udtalelser til støtte for enhver beslutning fra 
myndighedernes side, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 55
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris 
på et hvilket som helst tidspunkt. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

2. Medlemsstaterne garanterer, at 
indehaveren af en markedsføringstilladelse 
har mulighed for at indgive en ansøgning 
om at forhøje prisen på et lægemiddel. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 56
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 Medlemsstaterne sikrer, at der senest 90 
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dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
indehaveren af en markedsføringstilladelse, 
indgivet i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forskrifter, om 
forhøjelse af prisen på et lægemiddel 
træffes beslutning derom, og at denne 
beslutning meddeles ansøgeren inden for 
samme frist.

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 57
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 58
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse går langt videre end målet om, at nye behandlingsformer hurtigt skal 
være tilgængelige, og den står hverken i rimeligt forhold til eller er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Desuden kunne en foranstaltning som denne forstyrre de offentlige 
sygesikringsordningers budgetbalance, som i forvejen er skrøbelig.

Ændringsforslag 59
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Kravet om at give en detaljeret begrundelse for enhver beslutning fra myndighedernes side 
om prisrevurdering, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.
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Ændringsforslag 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 61
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Kravet om at give en detaljeret begrundelse for enhver beslutning fra myndighedernes side 
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om prisrevurdering, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 62
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 63
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Kravet om at give en detaljeret begrundelse for enhver beslutning fra myndighedernes side 
om prisrevurdering, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 64
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 65
Anja Weisgerber
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at apotekerne har 
kendskab til lægemidlets faktiske pris for 
at undgå eventuelle 
konkurrenceforvridende virkninger på 
grund af manglende prisgennemsigtighed 
på markedet.

Or. de

Begrundelse

Der er sket en stigning i antallet af frivillige aftaler såsom rabataftaler mellem 
lægemiddelproducenter og sygekasser. Som en følge heraf er lægemidlernes faktiske pris 
uklar for læger og farmaceuter, og patienterne får derfor ikke altid recept på den billigste 
medicin.

Ændringsforslag 66
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 30 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 

4. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning fra 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 71
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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 60 dage, forudsat at 
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referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

referencelægemidlet allerede er blevet
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Uanset tilrettelæggelsen af deres interne 
procedurer sikrer medlemsstaterne, at den 
samlede varighed af proceduren for 
inddragelse, der er fastsat i stk. 5, og 
proceduren for prisgodkendelse, der er 
fastsat i artikel 3, ikke overstiger 120 dage. 
For så vidt angår lægemidler, for hvilke 
medlemsstaterne anvender medicinsk 
teknologivurdering som led i deres 
beslutningsproces, er fristen dog 180 dage. 
For så vidt angår generiske lægemidler må 
fristen ikke overstige 60 dage, forudsat at 
referencelægemidlet allerede er blevet 
inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Disse frister kan 
forlænges i overensstemmelse med stk. 5 
eller artikel 3, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 74
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom beslutningen om, hvorvidt et lægemiddel skal inddrages under den offentlige 
sygesikringsordning, henhører under det nationale kompetenceområde, skal medlemsstaterne 
ikke på forhånd meddele Kommissionen deres vurderingskriterier.

Ændringsforslag 75
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Medlemsstaterne offentliggør i en 
relevant publikation, hvilke kriterier de 
kompetente myndigheder skal lægge til 
grund, når de skal afgøre, om lægemidler 
skal være omfattet af den offentlige 
sygesikringsordning eller ej, og de giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
kriterier. Identiteten på og 
interessetilkendegivelser fra de 
sagkyndige, der er involveret i 
beslutningsprocessen, offentliggøres 
ligeledes.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. hu

Begrundelse

Den del af forslaget, som ville pålægge den besluttende myndighed at betale en bøde og 
erstatning for ikke at have nået frem til en beslutning inden for tidsfristen, er ikke acceptabel.  
Det samme gælder for eventuelle midlertidige foranstaltninger. Et lægemiddel kan ikke 
omfattes af en støtteordning gennem en midlertidig foranstaltning. Det fremgår heller ikke 
klart, hvad der skulle ligge til grund for beregningen af størrelsen på den pågældende bødes 
og erstatning. Der bør følgelig ikke bakkes op om ideen om en "overmyndighed", der skulle 
oprettes eller udpeges til at effektuere den pågældende erstatning.

Ændringsforslag 77
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) hurtigst muligt og som hastesag at 
træffe midlertidige foranstaltninger, der 
har til formål at bringe den påståede 
overtrædelse til ophør eller hindre, at der 
påføres de pågældende interesser anden 
skade
b) når der kræves skadeserstatning, at 
tilkende ansøgeren en sådan i tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, medmindre den 
kompetente myndighed kan godtgøre, at 
forsinkelsen ikke kan tilskrives denne
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c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser
Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
instans, der er omhandlet i første afsnit, 
kan tage hensyn til de sandsynlige følger 
af mulige foranstaltninger, der træffes i 
henhold til dette stykke, for alle interesser, 
som vil kunne skades, samt til 
almenvellet, og beslutte ikke at give sit 
samtykke hertil, når de negative følger af 
sådanne foranstaltninger kan være større 
end fordelene.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – 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

Ændringsforslag 79
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at indberette ethvert tilfælde af 
manglende overholdelse af de tidsfrister, 
der er fastsat i artikel 7, til det relevante 
organ i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning, såfremt den 
kompetente myndighed ikke kan godtgøre, 
at forsinkelsen ikke kan tilskrives denne

Or. en

Ændringsforslag 80
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Phil Prendergast

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
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Ændringsforslag 82
Phil Prendergast

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 
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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Den instans, der er omhandlet i stk. 2, skal 
begrunde en afgørelse. Såfremt denne 
instans ikke har retsmyndighed, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at der fremskaffes sagkyndige udtalelser til støtte for enhver beslutning fra 
myndighedernes side, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 85
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beslutninger om, at en kategori af 
lægemidler skal udelukkes fra den 
offentlige sygesikringsordning, eller om at 
ændre omfanget af eller betingelserne for 
den berørte kategoris dækning skal 

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 
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indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier, og 
offentliggøres i en relevant publikation.

indeholde en begrundelse, der bygger på 
objektive og kontrollerbare kriterier.

Or. fr

Begrundelse

Kravet om at give en detaljeret begrundelse for enhver beslutning fra myndighedernes side 
om – i strid med producenternes kommercielle interesser – at udelukke et lægemiddel fra den 
offentlige sygesikringsordning, står ikke i rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 86
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 87
Phil Prendergast

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 
inddragelse under den offentlige 

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

tilgængelige og giver Kommissionen 
meddelelse om disse kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 88
Phil Prendergast

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, gør 
medlemsstaterne de metoder, der er
anvendt til at fastslå omfanget af eller 
betingelserne for deres inddragelse under 
den offentlige sygesikringsordning, 
offentligt tilgængelige og giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
metoder.

Or. en

Ændringsforslag 89
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Kravet om, at der fremskaffes sagkyndige udtalelser til støtte for enhver beslutning fra 
myndighedernes side, som er i strid med producenternes kommercielle interesser, står ikke i 
rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 90
Phil Prendergast

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, gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 91
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. På anmodning fra indehaveren af en 
markedsføringstilladelse, hvis interesser 
eller retsstilling påvirkes af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 
underretter de kompetente myndigheder 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
om alle klagemuligheder, herunder adgang 
til prøvelse ved domstolene, og om 
tidsfristerne derfor. 
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Or. fr

Begrundelse

Kravet om, at der gives en detaljeret begrundelse for enhver beslutning fra myndighedernes 
side vedrørende deres politik for receptudskrivning, som måtte være i strid med 
producenternes kommercielle interesser, står ikke i rimeligt forhold til hensigten.

Ændringsforslag 92
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

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

Or. en

Ændringsforslag 93
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

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

Or. en

Begrundelse

Det bør for biosimilære lægemidler, der er vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 4, i direktiv 
2001/83/EF, ligeledes gælde, at der ikke skal foretages en revurdering af de elementer, som 
ligger til grund for markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 94
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

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

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af specifikke bestemmelser for generiske lægemidler giver den væsentligste 
"merværdi" af denne omarbejdning. For at omfatte alle generiske lægemidler, herunder 
bioterapier, er det imidlertid nødvendigt ud over "bioækvivalens" at indføre begrebet 
"biosimilaritet".

Ændringsforslag 95
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bevis for kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller bioækvivalens

Elementer, der understøtter 
markedsføringstilladelsen, revurderes 
ikke

Or. en

Begrundelse

Overskriften bør være generel og ikke blot være en fortegnelse over alt det, der ikke skal 
revurderes.

Ændringsforslag 96
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 97
Ashley Fox

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.

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 
eller biosimilaritet.

Or. en

Begrundelse

Det bør for biosimilære lægemidler, der er vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 4, i direktiv 
2001/83/EF, ligeledes gælde, at der ikke skal foretages en revurdering af de elementer, som 
ligger til grund for markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 98
Bernadette Vergnaud

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.

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

Or. fr
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Begrundelse

Myndighederne er nødt til at kunne revurdere et lægemiddels terapeutiske værdi. Et 
lægemiddels relative værdi kan i virkeligheden ændre sig betydeligt, alt afhængigt af om der 
dukker nye, konkurrerende molekyler op på markedet, eller om der opdages en ny terapeutisk 
egenskab. Desuden er disse komparative vurderinger ikke omfattet af de beføjelser, som de 
agenturer, der udsteder markedsføringstilladelser, har. Endelig er det ikke nødvendigt at 
revurdere bioækvivalens.

Ændringsforslag 99
Cristian Silviu Buşoi

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.

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de 
elementer, som markedsføringstilladelsen 
bygger på, herunder lægemidlets kvalitet, 
sikkerhed, virkning eller i givet fald
bioækvivalens eller biosimilaritet eller 
kriterierne for kategorisering som 
lægemiddel til sjældne sygdomme.

Dette direktiv er imidlertid ikke til hinder 
for, at medlemsstaterne anvender de data, 
der hidrører fra 
markedsføringstilladelsesproceduren, til 
medicinske teknologivurderinger eller 
farmakoøkonomiske evalueringer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilpasning af ændringsforslag 19 for også at medtage 
biosimilaritet, som fastsættes af Det Europæiske Lægemiddelagentur i forbindelse med 
markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 100
Phil Prendergast
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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.

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 
biosimilaritet.

Or. en

Ændringsforslag 101
Sirpa Pietikäinen

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.

Medlemsstaterne revurderer ikke inden for 
rammerne af beslutninger om 
prisfastsættelse og godtgørelse de kriterier, 
som markedsføringstilladelsen bygger på.

Or. en

Ændringsforslag 102
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

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 

Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
vedtage eller ændre en foranstaltning, der 
falder inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, skal den give de 
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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.

berørte parter, 
civilsamfundsorganisationer og 
interessenter mulighed for at udtale sig om 
udkastet til foranstaltning inden for en 
rimelig frist. De kompetente myndigheder 
offentliggør de regler, som gælder for 
høringer. Høringernes resultater skal gøres 
offentligt tilgængelige, dog med undtagelse 
af fortrolige oplysninger, i 
overensstemmelse med Unionens og den 
nationale lovgivning om 
forretningshemmeligheder.

Or. en

Ændringsforslag 103
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 104
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet, og 
krænker desuden nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hu

Ændringsforslag 106
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår
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Or. hu

Ændringsforslag 108
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Hvor det er relevant, bør
medlemsstaterne samtidig sende 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.

Or. en

Ændringsforslag 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.

udgår

Or. hu

Ændringsforslag 110
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremsender igen 
udkastet til den foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis de i udkastet 
foretager væsentlige ændringer, der fører 
til en ændring af dets anvendelsesområde 
eller indhold eller en afkortning af den 
oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist.

3. Medlemsstaterne bør igen sende 
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.

Or. en

Ændringsforslag 111
Nora Berra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen sender disse bemærkninger 
til den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 112
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der har 
meddelt udkastet til foranstaltning, inden 
for tre måneder, og offentliggør derefter 
disse i en onlinedatabase.

Or. hu
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Ændringsforslag 113
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Kommissionens bemærkninger bør tages i 
betragtning af den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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, 
og Kommissionen offentliggør denne i en 
onlinedatabase.

Or. hu

Ændringsforslag 115
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, bør 
den straks meddele Kommissionen den 
endelig tekst.

Or. en

Ændringsforslag 116
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Kommissionen opretter og vedligeholder 
en offentligt tilgængelig onlinedatabase 
med sammenlignelige oplysninger om 
indkøbspriserne på al medicin, som 
medlemsstaterne har købt.

Or. en

Ændringsforslag 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) En fortegnelse over de lægemidler, for 
hvilke prisen er blevet registreret i den 
pågældende periode, og de priser, der kan 
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opnås for disse lægemidler.

Or. hu

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er prisgennemsigtighed, og at priserne på lægemidler kan sammenlignes 
medlemsstaterne imellem. Formålet med det igangværende EURIPID-projekt, som er oprettet 
af Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab, er at give en sammenligning af priserne på 
lægemidler i de forskellige medlemsstater. Dette projekt bør videreføres med henblik på 
prisgennemsigtigheden. Der er med hensyn til meddelelse af priserne til Kommissionen derfor 
behov for, at indholdet i det gældende "gennemsigtighedsdirektiv" (89/105/EØF) også 
fremgår af det nye direktiv. Dette forklarer den foreslåede tilføjelse til første stykke.

Ændringsforslag 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) En fortegnelse over de lægemidler, for 
hvilke der er tilladt prisforhøjelser i den 
pågældende periode, og de nye priser, der 
kan opnås for disse lægemidler.

Or. hu

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er prisgennemsigtighed, og at priserne på lægemidler kan sammenlignes 
medlemsstaterne imellem. Formålet med det igangværende EURIPID-projekt, som er oprettet 
af Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab, er at give en sammenligning af priserne på 
lægemidler i de forskellige medlemsstater. Dette projekt bør videreføres med henblik på 
prisgennemsigtigheden. Der er med hensyn til meddelelse af priserne til Kommissionen derfor 
behov for, at indholdet i det gældende "gennemsigtighedsdirektiv" (89/105/EØF) også 
fremgår af det nye direktiv. Dette forklarer den foreslåede tilføjelse til første stykke.


