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Ändringsförslag 25
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 114 och 168,

Or. fr

Motivering

Detta förslag handlar inte om den fria rörligheten för alla typer av varor, utan om den fria 
rörligheten för läkemedel och deras prissättning. Prissättningen omfattas av 
medlemsstaternas behörighet på folkhälsoområdet. Artikel 168 i EUF-fördraget bör därför 
läggas till som rättslig grund.

Ändringsförslag 26
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) En förutsättning för att kunna 
garantera patienterna tillgång till 
läkemedel i hela unionen och effektiv fri 
rörlighet för varor är att medlemsstaterna 
använder extern referensprissättning på 
ett rimligt sätt, det vill säga genom att 
hänvisa till medlemsstater med en 
jämförbar inkomstnivå. Kategorisk 
användning av extern 
referensprissättning har visat sig minska 
tillgången till läkemedel genom att 
uppmuntra bristande tillgång i 
lågprismedlemsstater.
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda extern referensprissättning på rimligt sätt 
genom att inkludera medlemsstater med jämförbar köpkraft i sina referenssystem. I annat fall 
skulle tillverkarna vara ovilliga att släppa ut sina produkter på marknaden i medlemsstater 
där priserna är lägre, bara för att undvika att priserna pressas ned över hela EU.

Ändringsförslag 27
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Skillnader mellan nationella åtgärder 
kan hindra eller snedvrida 
läkemedelshandeln inom unionen och 
snedvrida konkurrensen och på så sätt 
direkt påverka funktionen på den inre 
marknaden för läkemedel.

(5) Skillnader mellan nationella åtgärder 
kan hindra eller snedvrida 
läkemedelshandeln inom unionen och på så 
sätt direkt påverka funktionen på den inre 
marknaden för läkemedel.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att minska den inverkan som 
skillnaderna har på den inre marknaden bör 
nationella åtgärder uppfylla 
förfarandemässiga minimikrav så att 
berörda parter kan kontrollera att 
åtgärderna inte utgör kvantitativa 
begränsningar för import eller export eller 
åtgärder med motsvarande effekt. De
kraven bör dock inte påverka åtgärderna i 
de medlemsstater som primärt förlitar sig 
på att den fria konkurrensen reglerar 

(6) För att minska den inverkan som 
skillnaderna har på den inre marknaden bör 
nationella åtgärder uppfylla 
förfarandemässiga minimikrav så att 
berörda parter kan kontrollera att 
åtgärderna inte utgör kvantitativa 
begränsningar för import eller export eller 
åtgärder med motsvarande effekt. Syftet 
med dessa krav är också att säkerställa 
mer förutsägbarhet, insyn, rättvisa och 
rättslig förutsebarhet för 
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priserna på läkemedel. De bör inte heller 
påverka nationella politiska riktlinjer om 
prissättning och bestämmelser om 
sjukförsäkringssystem, utom om det är 
nödvändigt att uppnå insyn enligt detta 
direktiv och säkerställa den inre 
marknadens funktion.

läkemedelstillverkare, att bidra till att 
uppmuntra forskning och utveckling och 
utsläppandet på marknaden av innovativa 
läkemedel till nytta för patienterna samt 
att generellt sett öka patienternas tillgång 
till läkemedel. Kraven bör dock inte 
påverka åtgärderna i de medlemsstater som 
primärt förlitar sig på att den fria 
konkurrensen reglerar priserna på 
läkemedel. De bör inte heller påverka 
nationella politiska riktlinjer om 
prissättning och bestämmelser om 
sjukförsäkringssystem, utom om det är 
nödvändigt att uppnå insyn enligt detta 
direktiv och säkerställa den inre 
marknadens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 29
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av de många olika nationella 
åtgärderna för styrning av förbrukningen 
av läkemedel, reglering av priserna på dem 
eller fastställande av offentlig finansiering 
av dem behöver direktiv 89/105/EEG 
förtydligas. Det här direktivet bör i 
synnerhet omfatta alla de av 
medlemsstaternas åtgärder som kan 
påverka den inre marknaden. Sedan 
direktiv 89/105/EEG antogs har 
prissättnings- och ersättningsförfarandena 
utvecklats och blivit mer komplexa. Vissa 
medlemsstater har tolkat 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/105/EEG restriktivt, men 
domstolen har konstaterat att prissättnings-
och ersättningsförfarandena omfattas av 
direktivet med tanke på dess mål och 
behovet av att ge det avsedd verkan. Därför 

(8) På grund av de många olika nationella 
åtgärderna för styrning av förbrukningen 
av läkemedel, reglering av priserna på dem 
eller fastställande av offentlig finansiering 
av dem behöver direktiv 89/105/EEG 
förtydligas. Det här direktivet bör i 
synnerhet omfatta alla de av 
medlemsstaternas åtgärder som kan 
påverka den inre marknaden. Sedan 
direktiv 89/105/EEG antogs har 
prissättnings- och ersättningsförfarandena 
utvecklats och blivit mer komplexa. Vissa 
medlemsstater har tolkat 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/105/EEG restriktivt, men 
domstolen har konstaterat att prissättnings-
och ersättningsförfarandena omfattas av 
direktivet med tanke på dess mål och 
behovet av att ge det avsedd verkan. Därför 
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bör det här direktivet återspegla 
utvecklingen inom nationell politik för 
prissättning och ersättning. Eftersom det 
finns särskilda regler inom offentlig 
upphandling och frivilliga 
avtalsförbindelser bör nationella åtgärder 
som rör offentlig upphandling och 
frivilliga avtalsförbindelser undantas från
det här direktivets tillämpningsområde.

bör det här direktivet återspegla 
utvecklingen inom nationell politik för 
prissättning och ersättning. Eftersom det 
finns särskilda regler inom offentlig 
upphandling bör nationella åtgärder som 
rör offentlig upphandling undantas från det 
här direktivets tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av de många olika nationella 
åtgärderna för styrning av förbrukningen 
av läkemedel, reglering av priserna på dem 
eller fastställande av offentlig finansiering 
av dem behöver direktiv 89/105/EEG 
förtydligas. Det här direktivet bör i 
synnerhet omfatta alla de av 
medlemsstaternas åtgärder som kan 
påverka den inre marknaden. Sedan 
direktiv 89/105/EEG antogs har 
prissättnings- och ersättningsförfarandena 
utvecklats och blivit mer komplexa. Vissa 
medlemsstater har tolkat 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/105/EEG restriktivt, men 
domstolen har konstaterat att prissättnings-
och ersättningsförfarandena omfattas av 
direktivet med tanke på dess mål och 
behovet av att ge det avsedd verkan. Därför 
bör det här direktivet återspegla 
utvecklingen inom nationell politik för 
prissättning och ersättning. Eftersom det 
finns särskilda regler inom offentlig 
upphandling och frivilliga 
avtalsförbindelser bör nationella åtgärder 
som rör offentlig upphandling och 

(8) På grund av de många olika nationella 
åtgärderna för styrning av förbrukningen 
av läkemedel, reglering av priserna på dem 
eller fastställande av offentlig finansiering 
av dem behöver direktiv 89/105/EEG 
förtydligas. Det här direktivet bör i 
synnerhet omfatta alla de av 
medlemsstaternas åtgärder som kan 
påverka den inre marknaden. Sedan 
direktiv 89/105/EEG antogs har 
prissättnings- och ersättningsförfarandena 
utvecklats och blivit mer komplexa. Vissa 
medlemsstater har tolkat 
tillämpningsområdet för 
direktiv 89/105/EEG restriktivt, men 
domstolen har konstaterat att prissättnings-
och ersättningsförfarandena omfattas av 
direktivet med tanke på dess mål och 
behovet av att ge det avsedd verkan. Därför 
bör det här direktivet återspegla 
utvecklingen inom nationell politik för 
prissättning och ersättning. Utöver 
åtgärder för direkt och indirekt 
prissättning i enlighet med objektiva 
kriterier som ska bedömas, bör man också 
säkerställa pristransparens. Snedvridning 
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frivilliga avtalsförbindelser undantas från
det här direktivets tillämpningsområde.

av konkurrensen kan bara undvikas 
genom pristransparens. Snedvridande 
effekter på prisuppfattningen till följd av 
medlemsstaternas olika 
beslutsförfaranden för prissättning och 
ersättning mellan tillverkare och 
försäkringsgivare kan motverkas genom 
ökad insyn i prissättningsmetoderna. 
Ökad pristransparens leder till 
kostnadseffektivitet, vilket är avsikten med 
detta direktiv. Detta innebär i sin tur 
kostnadsbesparingar för hälso- och 
sjukvårdssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 31
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Vid sidan av de konventionella 
åtgärder som fastställs i lagar och andra 
författningar för att reglera villkoren för 
offentlig finansiering av läkemedel ingår 
offentliga myndigheter allt oftare avtal 
som syftar till att ge patienterna tillgång 
till innovativa behandlingar genom att 
inkludera ett läkemedel i det nationella 
sjukförsäkringssystemet, samtidigt som 
man övervakar vissa faktorer man i 
förväg har kommit överens om med 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. Syftet med en sådan 
övervakning är att hantera 
dokumentationsmässiga oklarheter 
rörande den långsiktiga verkan och 
lämpliga användningen av läkemedlet i 
klinisk praxis. Täckningen för det 
läkemedel som omfattas av ett sådant 
avtal beror på resultatet av övervakningen 
och är inte känd i förväg. Villkoren och 
bestämmelserna för sådana avtal styrs av 
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avtal som ingås mellan den offentliga 
myndigheten och den berörda 
innehavaren av godkännande för 
försäljning. Om de offentliga 
myndigheterna fattar beslutet att ett 
läkemedel ska inkluderas i det nationella 
sjukförsäkringssystemet endast efter det
att ett sådant avtal har ingåtts, bör avtalet 
inte anses ha ingåtts på begäran av 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.

Or. en

Motivering

När standardmekanismerna för täckning eller ersättning inte bedöms vara lämpliga, särskilt 
då det råder större ovisshet än vanligt i fråga om ett läkemedels verkan på patienter och 
samhället, kan ersättningsmyndigheten och tillverkaren komma överens om särskilda villkor 
som regleras i avtal för att säkerställa att patienterna har tillgång till innovativa läkemedel. 
Dessa avtal, som avviker från vanliga administrativa förfaranden, omfattas inte av 
tillämpningsområdet för detta direktiv, såvida de inte påtvingas den sökande.

Ändringsförslag 32
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 

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

biosimilaritet med referensprodukten, 
säkerställs inom ramen för förfarandena för 
godkännande för försäljning. Under 
prissättnings- och ersättningsförfaranden 
bör alltså medlemsstaterna inte göra någon 
ny bedömning av de grunder som 
godkännandet för försäljning bygger på, 
såsom läkemedlets kvalitet, säkerhet, 
effekt, bioekvivalens och biosimilaritet.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Kvaliteten, säkerheten och 
effektiviteten hos läkemedel, inklusive 
generiska läkemedels bioekvivalens med 
referensprodukten och biosimilars likhet, 
säkerställs inom ramen för förfarandena för 
godkännande för försäljning och kan 
bedömas på nytt under prissättnings- och 
ersättningsförfarandena.

Or. fr

Motivering

Införandet av särskilda bestämmelser för generiska läkemedel ger det huvudsakliga 
”mervärdet” i denna omarbetning. För att inkludera alla generiska läkemedel, bland annat 
olika former av bioterapi, är det emellertid nödvändigt att inte bara införa begreppet 
bioekvivalens utan också biosimilaritet.

Ändringsförslag 36
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt direktiv 2001/83/EG utgör 
immateriella rättigheter inte en giltig grund 
för att förvägra, skjuta upp eller återkalla 

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

ett godkännande för försäljning. Av samma 
skäl bör ansökningar, beslutsförfaranden 
och beslut för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
om de ska täckas av 
sjukförsäkringssystemen anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter. När de nationella 
myndigheter som har ansvaret för de 
förfarandena granskar en ansökan som 
gäller ett generiskt läkemedel eller en 
biosimilar bör de inte begära information 
om referensläkemedlets patentstatus eller 
granska giltigheten hos påstådda intrång i 
immateriella rättigheter i fall där ett 
generiskt läkemedel eller en biosimilar
tillverkas och släpps ut på marknaden efter 
deras beslut. Det betyder att frågor rörande 
immateriella rättigheter inte bör påverka 
eller fördröja prissättnings- och 
ersättningsförfaranden i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 38
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt direktiv 2001/83/EG utgör 
immateriella rättigheter inte en giltig grund 
för att förvägra, skjuta upp eller återkalla 
ett godkännande för försäljning. Av samma 
skäl bör ansökningar, beslutsförfaranden 
och beslut för att reglera 
läkemedelspriserna eller för att fastställa 
om de ska täckas av 
sjukförsäkringssystemen anses vara 
administrativa förfaranden som i sig är 
oberoende av verkställandet av 
immateriella rättigheter. När de nationella 
myndigheter som har ansvaret för de 

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

förfarandena granskar en ansökan som 
gäller ett generiskt läkemedel eller en 
biosimilar bör de inte begära information 
om referensläkemedlets patentstatus eller 
granska giltigheten hos påstådda intrång i 
immateriella rättigheter i fall där ett 
generiskt läkemedel eller en biosimilar
tillverkas och släpps ut på marknaden efter 
deras beslut. Det betyder att frågor rörande 
immateriella rättigheter inte bör påverka 
eller fördröja prissättnings- och 
ersättningsförfaranden i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 39
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på Detta direktiv ska vara tillämpligt på 
åtgärder avsedda att avgöra vilka 
läkemedel som kan omfattas av avtal eller 
offentliga upphandlingsförfaranden.
Direktivet ska inte vara tillämpligt på

Or. en

Motivering

När standardmekanismerna för täckning eller ersättning inte bedöms vara lämpliga, särskilt 
då det råder större ovisshet än vanligt i fråga om ett läkemedels verkan på patienter och 
samhället, kan ersättningsmyndigheten och tillverkaren komma överens om särskilda villkor 
som regleras i avtal för att säkerställa att patienterna har tillgång till innovativa läkemedel. 
Dessa avtal, som avviker från vanliga administrativa förfaranden, omfattas inte av 
tillämpningsområdet för detta direktiv, såvida de inte påtvingas den sökande.

Ändringsförslag 40
Jorgo Chatzimarkakis
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) avtal som ingåtts med offentliga
myndigheter på skriftlig begäran av
innehavaren av ett godkännande för 
försäljning och som syftar till att 
inkludera ett läkemedel i det nationella 
sjukförsäkringssystemet, samtidigt som
man övervakar vissa faktorer man i 
förväg kommit har överens om med 
innehavaren för att hantera 
dokumentationsmässiga oklarheter 
rörande det aktuella läkemedlets 
långsiktiga verkan och lämpliga 
användning,

Or. en

Motivering

När standardmekanismerna för täckning eller ersättning inte bedöms vara lämpliga, särskilt 
då det råder större ovisshet än vanligt i fråga om ett läkemedels verkan på patienter och 
samhället, kan ersättningsmyndigheten och tillverkaren komma överens om särskilda villkor 
som regleras i avtal för att säkerställa att patienterna har tillgång till innovativa läkemedel. 
Dessa avtal, som avviker från vanliga administrativa förfaranden, omfattas inte av 
tillämpningsområdet för detta direktiv, såvida de inte påtvingas den sökande.
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Ändringsförslag 42
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

När standardmekanismerna för täckning eller ersättning inte bedöms vara lämpliga, särskilt 
då det råder större ovisshet än vanligt i fråga om ett läkemedels verkan på patienter och 
samhället, kan ersättningsmyndigheten och tillverkaren komma överens om särskilda villkor 
som regleras i avtal för att säkerställa att patienterna har tillgång till innovativa läkemedel. 
Dessa avtal, som avviker från vanliga administrativa förfaranden, omfattas inte av 
tillämpningsområdet för detta direktiv, såvida de inte påtvingas den sökande.

Ändringsförslag 43
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. biosimilar: ett liknande biologiskt 
läkemedel som har godkänts i enlighet 
med artikel 10.4 i direktiv 2001/83EG,

Or. fr

Motivering

Införandet av särskilda bestämmelser för generiska läkemedel ger det huvudsakliga 
”mervärdet” i denna omarbetning. För att inkludera alla generiska läkemedel, bland annat 
olika former av bioterapi, är det emellertid nödvändigt att inte bara införa begreppet 
bioekvivalens utan också biosimilaritet.

Ändringsförslag 45
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av
innehavaren av godkännande för 
försäljning. De behöriga myndigheterna 
ska förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av godkännande för 
försäljning har möjlighet att lämna in en 
ansökan om godkännande av produktens 
pris. De behöriga myndigheterna ska förse 
den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen och strykning av ”när som helst”, som är en källa till rättslig 
osäkerhet.

Ändringsförslag 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen



AM\915272SV.doc 17/56 PE497.814v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 
ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. När det gäller 
läkemedel för vilka medlemsstaterna 
använder utvärdering av medicinsk teknik 
som en del i beslutsprocessen ska dock 
tidsfristen vara 90 dagar. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.
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Or. en

Ändringsförslag 48
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om det pris som får tas ut för det 
berörda läkemedlet och meddela den 
sökande inom 60 dagar efter det att en 

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

ansökan i enlighet med de krav som 
fastställts inom den berörda medlemsstaten 
kommit in från den som innehar ett 
godkännande för försäljning. För generiska 
läkemedel ska tidsfristen vara 30 dagar, 
förutsatt att de behöriga myndigheterna 
redan har godkänt referensläkemedlets pris.

Or. fr

Motivering

De nya tidsfristerna är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt för att 
uppfylla kommissionens mål, nämligen att nya behandlingar som omfattas av ett ”vanligt” 
godkännande för försäljning snabbt ska vara tillgängliga.

Ändringsförslag 50
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 51
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om inget beslut meddelas inom den 
relevanta tidsfrist som anges i punkterna 
3 och 5 ska den sökande ha rätt att sälja 
produkten till det föreslagna priset.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse går långt utöver det eftersträvade målet om att nya behandlingar snabbt 
ska vara tillgängliga, och den är varken proportionell eller förenlig med 
subsidiaritetsprincipen. En sådan här åtgärd skulle dessutom kunna störa den redan känsliga 
budgetbalansen i de nationella sjukförsäkringssystemen.

Ändringsförslag 52
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om de behöriga myndigheterna beslutar 
att inte medge försäljning av läkemedlet till 
det pris som den sökande föreslår, ska 
beslutet innehålla en motivering som 
grundar sig på objektiva och kontrollerbara 
kriterier, inbegripet eventuella 
utvärderingar, expertutlåtanden eller 
rekommendationer som motiveringen 
grundar sig på. Den sökande ska upplysas 

7. Om de behöriga myndigheterna beslutar 
att inte medge försäljning av läkemedlet till 
det pris som den sökande föreslår, ska 
beslutet innehålla en motivering som 
grundar sig på objektiva och kontrollerbara 
kriterier. Den sökande ska upplysas om alla 
möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds, inklusive rättsmedel, och om 
tidsfristerna för att begära prövning.
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om alla möjligheter till prövning av 
beslutet som står till buds, inklusive 
rättsmedel, och om tidsfristerna för att 
begära prövning.

Or. fr

Motivering

Kravet att myndigheterna ska tillhandahålla expertrapporter till stöd för beslut som strider 
mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 53
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom prissättningen av läkemedel är en nationell befogenhet är medlemsstaterna inte 
skyldiga att på förhand underrätta kommissionen om de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska beakta när de bedömer priset på ett läkemedel.

Ändringsförslag 54
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om de behöriga myndigheterna på eget 
initiativ beslutar att sänka priset på ett visst 
namngivet läkemedel, ska beslutet 

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

innehålla en motivering som bygger på 
objektiva och kontrollerbara kriterier. 
Beslutet ska förmedlas till innehavaren av 
godkännande för försäljning och den 
sökande ska upplysas om alla möjligheter 
till prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

Or. fr

Motivering

Kravet att myndigheterna ska tillhandahålla expertrapporter till stöd för beslut som strider 
mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 55
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska se till att en ansökan 
om höjning av produktens pris kan lämnas 
in när som helst av innehavaren av 
godkännande för försäljning. De behöriga 
myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

2. Medlemsstaterna ska se till att
innehavaren av godkännande för 
försäljning har möjlighet att lämna in en 
ansökan om höjning av produktens pris. De 
behöriga myndigheterna ska förse den 
sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen och strykning av ”när som helst”, som är en källa till rättslig 
osäkerhet.

Ändringsförslag 56
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

De nya tidsfristerna är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt för att 
uppfylla kommissionens mål, nämligen att nya behandlingar som omfattas av ett ”vanligt” 
godkännande för försäljning snabbt ska vara tillgängliga.

Ändringsförslag 57
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

De nya tidsfristerna är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt för att 
uppfylla kommissionens mål, nämligen att nya behandlingar som omfattas av ett ”vanligt” 
godkännande för försäljning snabbt ska vara tillgängliga.
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Ändringsförslag 58
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse går långt utöver det eftersträvade målet om att nya behandlingar snabbt 
ska vara tillgängliga, och den är varken proportionell eller förenlig med 
subsidiaritetsprincipen. En sådan här åtgärd skulle dessutom kunna störa den redan känsliga 
budgetbalansen i de nationella sjukförsäkringssystemen.

Ändringsförslag 59
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

Kravet att myndigheterna ska ge en detaljerad motivering till stöd för beslut om omprövning 
av priset som strider mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 61
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Kravet att myndigheterna ska ge en detaljerad motivering till stöd för beslut om omprövning 
av priset som strider mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 62
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen och strykning av ”när som helst”, som är en källa till rättslig 
osäkerhet.

Ändringsförslag 63
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att ett motiverat 
beslut i anledning av en ansökan enligt 
punkt 2 fattas och delges den sökande inom 

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

60 dagar från det att ansökan mottogs.

Or. fr

Motivering

Kravet att myndigheterna ska ge en detaljerad motivering till stöd för beslut om omprövning 
av priset som strider mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 64
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

De nya tidsfristerna är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt för att 
uppfylla kommissionens mål, nämligen att nya behandlingar som omfattas av ett ”vanligt” 
godkännande för försäljning snabbt ska vara tillgängliga.
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Ändringsförslag 65
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
utlämningsställena känner till det faktiska 
priset på läkemedlet så att man kan 
förhindra eventuella snedvridande 
effekter till följd av bristande insyn i 
priserna på marknaden.

Or. de

Motivering

Frivilliga avtal, som exempelvis rabattavtal mellan läkemedelstillverkare och 
försäkringskassor, har ökat. Det faktiska priset på ett läkemedel är således oklart för läkare 
och farmaceuter, och patienterna får därför inte alltid recept på den billigaste och mest 
ekonomiska medicinen.

Ändringsförslag 66
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen och strykning av ”när som helst”, som är en källa till rättslig 
osäkerhet.

Ändringsförslag 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
fattas om inkluderande av ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet och 
meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

meddela den sökande inom 60 dagar efter 
det att en ansökan i enlighet med de krav 
som fastställts inom den berörda 
medlemsstaten kommit in från den som 
innehar godkännande för försäljning. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

De nya tidsfristerna är orealistiska och går långt utöver vad som är nödvändigt för att 
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uppfylla kommissionens mål, nämligen att nya behandlingar som omfattas av ett ”vanligt” 
godkännande för försäljning snabbt ska vara tillgängliga.

Ändringsförslag 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 

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

som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen vara 30 dagar, förutsatt att 
referensläkemedlet redan har inkluderats i 
det nationella sjukförsäkringssystemet. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 73
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 74
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Motivering

Eftersom beslutet att inkludera ett läkemedel i det nationella sjukförsäkringssystemet är en 
nationell befogenhet är medlemsstaterna inte skyldiga att på förhand underrätta 
kommissionen om kriterierna för bedömningen.

Ändringsförslag 75
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Medlemsstaterna ska i en lämplig 
publikation offentliggöra och underrätta 
kommissionen om de kriterier som de 
behöriga myndigheterna ska beakta när de 
fattar beslut om huruvida ett enskilt 
läkemedel ska omfattas av det nationella 
sjukförsäkringssystemet eller inte. 
Dessutom ska identiteten på de experter 
som deltar i beslutsprocessen och deras 
intresseförklaringar offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. hu

Motivering

Den del av förslaget som skulle pålägga en beslutande myndighet straffavgifter och 
skadestånd om den inte har fattat ett beslut inom tidsfristen är oacceptabel. Detta gäller även 
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eventuella interimistiska åtgärder. Ett läkemedel kan inte inkluderas i sjukförsäkringssystemet 
med hjälp av en interimistisk åtgärd. Det framgår heller inte tydligt vad som ska ligga till 
grund för beräkningen av straffavgiftens och skadeståndets storlek. Därför bör tanken om att 
inrätta eller utse en överordnad myndighet för att verkställa skadeståndet inte stödjas.

Ändringsförslag 77
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) så snart som möjligt och i ett 
preliminärt förfarande vidta interimistiska 
åtgärder i syfte att rätta den påstådda 
överträdelsen eller hindra att de berörda 
intressena vållas ytterligare skada,
b) utdöma skadestånd till den sökande om 
tidsfristerna i artikel 7 inte hållits och 
anspråk på skadestånd görs, om inte den 
behöriga myndigheten kan visa att 
förseningen inte berodde på den,
c) påföra en straffavgift som beräknas för 
varje dag av försening.
Vad gäller led c ska straffavgiften 
beräknas med ledning av överträdelsens 
grad av allvar, dess längd samt behovet att 
se till att straffavgiften i sig avskräcker 
från ytterligare överträdelser.
Medlemsstaterna får föreskriva att det 
organ som avses i första stycket får beakta 
sannolika konsekvenser av åtgärder som 
vidtas med stöd av denna punkt för alla 
intressen som rimligen kan skadas samt 
allmänintresset, och får besluta att inte 
vidta några åtgärder när de negativa 
konsekvenserna skulle uppväga nyttan.

Or. fr
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Ändringsförslag 78
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hänskjuta alla ärenden där 
tidsfristerna i artikel 7 inte har hållits till 
det berörda organet, i enlighet med den 
nationella lagstiftningen, om inte den 
behöriga myndigheten har kunnat visa att 
förseningen inte berodde på den,

Or. en

Ändringsförslag 80
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 82
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83
Phil Prendergast
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 84
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr



AM\915272SV.doc 39/56 PE497.814v01-00

SV

Motivering

Kravet att myndigheterna ska tillhandahålla expertrapporter till stöd för beslut som strider 
mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 85
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Kravet att myndigheterna ska tillhandahålla en detaljerad motivering till stöd för sådana 
beslut om att utesluta ett läkemedel från det nationella sjukförsäkringssystemet som strider 
mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 86
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 87
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Kravet att myndigheterna ska tillhandahålla expertrapporter till stöd för beslut som strider 
mot tillverkarens kommersiella intressen är oproportionellt.

Ändringsförslag 90
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av en innehavare av 
godkännande för försäljning vars intressen 

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

eller rättsliga ställning påverkas av de 
åtgärder som avses i punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna upplysa 
innehavaren av godkännande för 
försäljning om alla möjligheter till 
prövning av beslutet som står till buds, 
inklusive rättsmedel, och om tidsfristerna 
för att begära prövning.

Or. fr

Motivering

Kravet att myndigheterna ska ge en detaljerad motivering till stöd för sådana beslut om 
förskrivningsrutiner som skulle strida mot tillverkarens kommersiella intressen är 
oproportionellt.

Ändringsförslag 92
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet,
bioekvivalens eller biosimilaritet

Or. en

Ändringsförslag 93
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet,
bioekvivalens eller biosimilaritet



AM\915272SV.doc 43/56 PE497.814v01-00

SV

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 94
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet,
bioekvivalens eller biosimilaritet

Or. fr

Motivering

Införandet av särskilda bestämmelser för generiska läkemedel ger det huvudsakliga 
”mervärdet” i denna omarbetning. För att inkludera alla generiska läkemedel, bland annat 
olika former av bioterapi, är det emellertid nödvändigt att inte bara införa begreppet 
bioekvivalens utan också biosimilaritet.

Ändringsförslag 95
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Ingen ny bedömning av de delar som 
ligger till grund för godkännandet för 
försäljning

Or. en

Motivering

Rubriken bör vara allmän och inte lista upp sådant som inte ska omprövas.
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Ändringsförslag 96
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet 
eller bioekvivalens

Ytterligare belägg för kvalitet, säkerhet,
bioekvivalens eller biosimilaritet

Or. en

Ändringsförslag 97
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 98
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Myndligheterna måste kunna göra en ny bedömning av ett läkemedels terapeutiska värde. Ett 
läkemedels relativa värde kan i själva verket variera betydligt beroende på om det dyker upp 
nya konkurrerande molekyler på marknaden eller om man upptäcker en ny terapeutisk 
egenskap. Dessutom omfattas dessa jämförande bedömningar inte av behörighetsområdet för 
de myndigheter som utfärdar godkännanden för försäljning. Slutligen är det inte nödvändigt 
att göra en ny bedömning av bioekvivalensen.

Ändringsförslag 99
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och, i tillämpliga fall,
bioekvivalens eller biosimilaritet samt 
kriterierna för klassificering av 
särläkemedel.
Detta direktiv får emellertid inte hindra 
medlemsstaterna från att använda de 
uppgifter som genererats under 
förfarandet för godkännande för 
försäljning vid en utvärdering av 
medicinsk teknik eller farmakoekonomisk 
utvärdering.
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Or. en

Motivering

Anpassning av ändringsförslag 19 så att det även omfattar biosimilaritet som fastställs av 
EMA vid godkännandet för försäljning.

Ändringsförslag 100
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 101
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 
göra någon ny bedömning rörande de 
kriterier som godkännandet för försäljning 
är grundat på.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 104
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Ändringsförslag 106
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar 
och förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt 
som bakgrund för att bedöma den 
föreslagna åtgärdens verkningar.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 108
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Där det är lämpligt ska medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar och 
förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt som 
bakgrund för att bedöma den föreslagna 
åtgärdens verkningar.

2. Där det är lämpligt bör medlemsstaten 
samtidigt delge innehållet i de 
grundläggande bestämmelserna i lagar och 
förordningar som berörs i princip och 
direkt, om detta innehåll är nödvändigt som 
bakgrund för att bedöma den föreslagna 
åtgärdens verkningar.

Or. en

Ändringsförslag 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 110
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska lämna sina 
synpunkter till medlemsstaten.
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Or. fr

Ändringsförslag 112
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen kan lämna sina 
synpunkter till den medlemsstat som har 
översänt utkastet till åtgärd inom tre 
månader och ska sedan offentliggöra dem 
i en onlinedatabas.

Or. hu

Ändringsförslag 113
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionens synpunkter bör beaktas 
i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När den berörda medlemsstaten slutligt 6. När den berörda medlemsstaten slutligt 
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antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter.

antar ett utkast till åtgärd ska 
medlemsstaten översända den slutliga 
texten till kommissionen. Om 
kommissionen har lämnat synpunkter 
enligt punkt 4 ska detta meddelande 
åtföljas av en rapport om de åtgärder som 
har vidtagits som svar på kommissionens 
synpunkter; kommissionen ska sedan 
offentliggöra den i en offentlig 
onlinedatabas.

Or. hu

Ändringsförslag 115
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. När den berörda medlemsstaten slutligt 
antar ett utkast till åtgärd bör
medlemsstaten utan dröjsmål översända 
den slutliga texten till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Kommissionen ska upprätta och 
underhålla en allmänt tillgänglig 
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onlinedatabas med jämförbara uppgifter 
om upphandlingspriserna på alla 
läkemedel som medlemsstaterna har köpt.

Or. en

Ändringsförslag 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förteckning över de läkemedel för 
vilka priset har registrerats under den 
aktuella perioden och över de priser som 
kan erhållas för dessa läkemedel.

Or. hu

Motivering

Det är viktigt med pristransparens och möjlighet att kunna jämföra läkemedelspriserna 
mellan medlemsstaterna. Syftet med det pågående projektet EURIPID, som finansieras av 
kommissionen och medlemsstaterna gemensamt, är att ge en jämförelse av 
läkemedelspriserna i olika medlemsstater. Projektet bör fortsätta med hänsyn till 
pristransparensen. När det gäller meddelande av priser till kommissionen är det därför 
nödvändigt att innehållet i det gällande direktivet om insyn (89/105/EEG) finns med i det nya 
direktivet, därav det föreslagna tillägget i första stycket.

Ändringsförslag 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En förteckning över de läkemedel för 
vilka en höjning av priset har godkänts 
under den aktuella perioden och över de 
priser som kan erhållas för dessa 
läkemedel.

Or. hu
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Motivering

Det är viktigt med pristransparens och möjlighet att kunna jämföra läkemedelspriserna 
mellan medlemsstaterna. Syftet med det pågående projektet EURIPID, som finansieras av 
kommissionen och medlemsstaterna gemensamt, är att ge en jämförelse av 
läkemedelspriserna i olika medlemsstater. Projektet bör fortsätta med hänsyn till 
pristransparensen. När det gäller meddelande av priser till kommissionen är det därför 
nödvändigt att innehållet i det gällande direktivet om insyn (89/105/EEG) finns med i det nya 
direktivet, därav det föreslagna tillägget i första stycket.


