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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at lette overholdelsen af disse 
tidsfrister kan ansøgerne med fordel 
indlede en procedure for prisgodkendelse 
eller for inddragelse af et lægemiddel 
under sygesikringsordningerne, allerede 
inden markedsføringstilladelsen formelt 
er udstedt. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne give ansøgerne mulighed 
for at indsende en ansøgning, så snart 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler eller den nationale 
myndighed, der udsteder 
markedsføringstilladelser, har afgivet en 
positiv udtalelse om sagen. I sådanne 
tilfælde bør tidsfristerne regnes fra den 
formelle modtagelse af 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) De muligheder for domstolsprøvelse, 
der er tilgængelige i medlemsstaterne, har 
spillet en begrænset rolle for fristernes 
overholdelse, idet de ofte langvarige 
procedurer ved de nationale domstole 
afholder berørte virksomheder fra at 
anlægge sag. Effektive mekanismer er 
derfor nødvendige for at kontrollere og 
håndhæve overholdelsen af fristerne for 
beslutninger om prisfastsættelse og 
godtgørelse. Med henblik herpå udpeger 
medlemsstaterne en instans, som kan 
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være en eksisterende instans, og giver den 
beføjelse til at iværksætte de retsmidler, 
der er indeholdt i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

For så vidt angår lægemidler til sjældne 
sygdomme, revurderer medlemsstaterne 
heller ikke kriterierne for udpegelsen som 
lægemiddel til sjældne sygdomme, 
herunder den væsentlige fordel. Hvis det 
imidlertid er nødvendigt af hensyn til 
beslutningen om prisfastsættelse og 
godtgørelse, herunder med henblik på en 
medicinsk teknologivurdering eller 
farmakoøkonomisk evaluering, kan 
medlemsstaterne tage hensyn til 
oplysninger om vurderingen af disse 
elementer i 
markedsføringstilladelsesproceduren. 

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) "medicinsk teknologivurdering": en 
vurdering af de medicinske, sociale, 
økonomiske og etiske aspekter af brugen 
af en medicinsk teknologi på en 
systematisk, gennemsigtig, objektiv og 
solid måde. Formålet med vurderingen er 
at understøtte udformningen af sikre og 
effektive sundhedspolitikker, som er 
patientrettede og sigter mod at opnå den 
bedste værdi.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af MTV i dette direktiv bør være i overensstemmelse med den definition, som 
benyttes af nationale MTV-organer, der samarbejder inden for EUnetHTA.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om godkendelse af 
produktets pris på et hvilket som helst 
tidspunkt. Medlemsstaterne kan også give 
indehavere af markedsføringstilladelser 
mulighed for at indsende sådanne 
ansøgninger, så snart Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler, der er 
nedsat i henhold til forordning (EF) 
nr. 726/2004, eller den kompetente 
nationale myndighed har afgivet en 
positiv udtalelse om sagen. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen inden for 10 
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dage.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen. Med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at overholde fristerne kan det 
være nyttigt at få ansøgningerne forelagt på et tidligere stadium, umiddelbart efter at 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler eller den nationale myndighed, der udsteder 
markedsføringstilladelser, har afgivet en positiv udtalelse om sagen.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at overholde tidsfristerne kan det være nyttigt 
at få ansøgningerne forelagt på et tidligere stadium, umiddelbart efter at Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller den nationale myndighed, der udsteder 
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markedsføringstilladelser, har afgivet en positiv udtalelse om sagen. I så fald regnes 
tidsfristerne dog først fra den formelle modtagelse af markedsføringstilladelsen, hvilket giver 
de nationale myndigheder ekstra tid til at behandle ansøgningen.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder inden for 10 
dage ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen under alle 
omstændigheder 15 dage, forudsat at 
referencelægemidlets pris er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne må ikke anmode om 
yderligere oplysninger, som der ikke stilles 
udtrykkeligt krav om i national lovgivning 
eller nationale administrative 
retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om at forhøje produktets pris 
på et hvilket som helst tidspunkt. De 
kompetente myndigheder sender ansøgeren 
en officiel kvittering for modtagelsen
inden for 10 dage.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og dokumenter ansøgeren skal 
fremlægge.

4. Medlemsstaterne fastsætter nøje, hvilke 
oplysninger og dokumenter ansøgeren skal 
fremlægge, og bekendtgør dette i en 
relevant publikation.

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder omgående ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 

Ansøgeren skal give de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige oplysninger, 
herunder enkeltheder om de forhold siden 
seneste prisfastsættelse for lægemidlet, 
som efter ansøgerens opfattelse gør den 
ønskede prisforhøjelse berettiget. Hvis 
oplysningerne til støtte for ansøgningen er 
utilstrækkelige, giver de kompetente 
myndigheder inden for 10 dage ansøgeren 
meddelelse om, hvilke yderligere 
oplysninger der er nødvendige, og træffer 
deres endelige beslutning senest 60 dage 
efter modtagelsen af disse yderligere 
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oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

oplysninger. Medlemsstaterne må ikke 
anmode om yderligere oplysninger, som 
der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til åbenheden bør de valgte kriterier og de dokumenter, der kræves til godkendelsen 
af en prisforhøjelse, bekendtgøres i en relevant publikation, i lighed med kriterierne for 
prisgodkendelse. Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart 
fastsat tidsfrist for kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af 
kvitteringen for modtagelsen.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Desuden foretager den pågældende 
medlemsstat mindst én årlig gennemgang 
for at fastslå, om de makroøkonomiske 
vilkår berettiger en videreførelse af 
prisstoppet.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen kan ansøge om 
en fritagelse for et prisstop eller en 
prisnedsættelse, hvis særlige grunde taler 
derfor. Ansøgningen skal indeholde en 
passende begrundelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at indehaveren af en 
markedsføringstilladelse kan indgive en 
ansøgning om fritagelse på et hvilket som 
helst tidspunkt. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen inden for 10 
dage.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 60 
dage efter modtagelsen af en ansøgning, jf. 
stk. 2, træffes en begrundet beslutning om 
ansøgningen, og at denne beslutning 
meddeles ansøgeren inden for samme frist. 
Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder inden for 10 
dage ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
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60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. Hvis der 
indrømmes en fritagelse, offentliggør de 
kompetente myndigheder omgående en 
meddelelse om den tilladte prisforhøjelse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren
af en markedsføringstilladelse kan indgive 
en ansøgning om inddragelse af et 
lægemiddel under den offentlige 
sygesikringsordning på et hvilket som helst 
tidspunkt. Medlemsstaterne kan også give 
indehavere af markedsføringstilladelser 
mulighed for at indsende deres 
ansøgning, så snart Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler, der er 
nedsat i henhold til forordning (EF) 
nr. 726/2004, eller den kompetente 
nationale myndighed har afgivet en 
positiv udtalelse om sagen. Hvis den 
offentlige sygesikringsordning omfatter 
flere ordninger eller dækningskategorier, 
har indehaveren af 
markedsføringstilladelsen ret til at ansøge 
om, at det pågældende lægemiddel 
inddrages i den ordning eller kategori, som 
vedkommende vælger. De kompetente 
myndigheder sender ansøgeren en officiel 
kvittering for modtagelsen inden for 10 
dage.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen. Med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at overholde fristerne kan det 
være nyttigt at få ansøgningerne forelagt på et tidligere stadium, umiddelbart efter at 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler eller den nationale myndighed, der udsteder 
markedsføringstilladelser, har afgivet en positiv udtalelse om sagen.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at overholde tidsfristerne kan det være nyttigt 
at få ansøgningerne forelagt på et tidligere stadium, umiddelbart efter at Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller den nationale myndighed, der udsteder 
markedsføringstilladelser, har afgivet en positiv udtalelse om sagen. I så fald regnes 
tidsfristerne dog først fra den formelle modtagelse af markedsføringstilladelsen, hvilket giver 
de nationale myndigheder ekstra tid til at behandle ansøgningen.



PE494.638v02-00 14/19 PA\911144DA.doc

DA

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis oplysningerne til støtte for 
ansøgningen er utilstrækkelige, giver de 
kompetente myndigheder inden for 10 
dage ansøgeren meddelelse om, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
og træffer deres endelige beslutning senest 
60 dage efter modtagelsen af disse 
yderligere oplysninger. For så vidt angår 
lægemidler, for hvilke medlemsstaterne 
anvender medicinsk teknologivurdering 
som led i deres beslutningsproces, er 
fristen dog 90 dage. For så vidt angår 
generiske lægemidler er fristen 15 dage, 
forudsat at referencelægemidlet allerede er 
blevet inddraget under den offentlige 
sygesikringsordning. Medlemsstaterne må 
ikke anmode om yderligere oplysninger, 
som der ikke stilles udtrykkeligt krav om i 
national lovgivning eller nationale 
administrative retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv procedure vil det være gavnligt med en klart fastsat tidsfrist for 
kvitteringen for modtagelsen. Formålet er at undgå unødige forsinkelser af kvitteringen for 
modtagelsen.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) hurtigst muligt og som hastesag at træffe a) hurtigst muligt og som hastesag at træffe 
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midlertidige foranstaltninger, der har til 
formål at bringe den påståede overtrædelse 
til ophør eller hindre, at der påføres de 
pågældende interesser anden skade

midlertidige foranstaltninger, der har til 
formål at bringe den påståede overtrædelse 
til ophør eller hindre, at der påføres de 
pågældende interesser anden skade

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

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

c) at pålægge en tvangsbøde beregnet 
efter hver dags forsinkelse.
For så vidt angår litra c) beregnes 
tvangsbøden i forhold til overtrædelsens 
grovhed, varighed og nødvendigheden af 
at sikre, at sanktionen i sig selv 
forebygger yderligere overtrædelser  

Or. en

Begrundelse

Selv om tvangsbøder kan virke afskrækkende og få nationale prisfastsættelses- og 
godtgørelsesmyndigheder til at overholde fristerne, kan de også have den skadelige 
bivirkning, at myndighederne foretrækker at afvise afsøgninger frem for at løbe risikoen for 
tvangsbøder.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når en 
medlemsstat vedtager foranstaltninger, der 
har til formål at kontrollere eller fremme 
ordineringen af specifikke navngivne 
lægemidler.

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når en 
medlemsstat vedtager foranstaltninger, der 
har til formål at kontrollere eller fremme 
ordineringen af specifikke navngivne 
lægemidler eller en kategori af 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Åbenheden bør også gælde foranstaltninger til fremme af ordineringen af kategorier af 
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lægemidler, ikke kun specifikke navngivne lægemidler.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne bestemmelse er at undgå forsinkelser i proceduren som følge af 
revurdering af de elementer, som allerede er vurderet undervejs i 
markedsføringstilladelsesproceduren. Men det bør præciseres, at medlemsstaterne kan få 
adgang til disse data og basere deres beslutninger om prisfastsættelse og godtgørelse herpå.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør også meddele Kommissionen en vejledende tidsplan for 
beslutningsproceduren, så Kommissionen kan fremsætte eventuelle bemærkninger inden den 
endelige vedtagelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen kan sende sine 
bemærkninger til den medlemsstat, der har 
meddelt udkastet til foranstaltning, inden
medlemsstatens endelige vedtagelse.

Kommissionens bemærkninger skal så vidt 
muligt tages i betragtning af den berørte 
medlemsstat, navnlig hvis det fremgår af 
bemærkningerne, at udkastet til 
foranstaltning kan være uforeneligt med 
EU-retten.

Kommissionens bemærkninger skal så vidt 
muligt tages i betragtning af den berørte 
medlemsstat, navnlig hvis det fremgår af 
bemærkningerne, at udkastet til 
foranstaltning kan være uforeneligt med 
EU-retten.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at Kommissionens mulighed for at indsende bemærkninger til 
udkastet til foranstaltning ikke har opsættende virkning for den nationale procedure, hvilket 
ville forårsage unødige forsinkelser.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når den berørte medlemsstat endeligt 
vedtager udkastet til foranstaltning, 

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

meddeler den straks Kommissionen den 
endelig tekst.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at forenkle meddelelsesproceduren og derved gøre den 
mindre besværlig for medlemsstaterne. Dette hindrer ikke Kommissionen i at bede de 
nationale myndigheder om disse oplysninger, hvis der opstår tvivl om foreneligheden med 
EU-retten. Men en systematisk rapportering fra den berørte medlemsstat kunne give de 
nationale myndigheder for stor en administrativ arbejdsbyrde, og det bør undgås.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) Antallet af ansøgninger, der i løbet af det 
foregående år er modtaget i 
overensstemmelse med artikel 3, 4 og 7.

a) Antallet af ansøgninger, der i løbet af det 
foregående år er modtaget i 
overensstemmelse med artikel 3, 4 og 7.

b) Den tid, det har taget at vedtage en 
beslutning om hver af de ansøgninger, der 
er modtaget i overensstemmelse med 
artikel 3, 4 og 7.

b) Den tid, det har taget at vedtage en 
beslutning om hver af de ansøgninger, der 
er modtaget i overensstemmelse med 
artikel 3, 4 og 7.

c) En analyse af de vigtigste årsager til 
eventuelle forsinkelser sammen med 
henstillinger til, hvordan 
beslutningstagningsprocessen kan bringes 
i overensstemmelse med de tidsfrister, der 

c) En analyse af de vigtigste årsager til 
eventuelle forsinkelser.
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er fastsat i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

En årlig rapport bør være tilstrækkeligt, til at Kommissionen får de relevante oplysninger. 
Datoen bør fastsættes til den 1. juli af hensyn til et tilstrækkeligt antal ansøgninger i henhold 
til de nye nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet, således at den første rapport 
indeholder tilstrækkeligt med oplysninger. Henstillinger til, hvordan 
beslutningstagningsprocessen kan bringes i overensstemmelse med de tidsfrister, der er 
fastsat i dette direktiv, bør enten udstedes af Kommissionen eller et uafhængigt organ, ikke af 
de nationale myndigheder.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En årlig rapport fra Kommissionen ville være mere nyttig, da den ville blive udarbejdet på 
grundlag af en større mængde oplysninger indsendt af medlemsstaterne via deres egne 
rapporter. Formålet er at sikre overensstemmelse med det foregående ændringsforslag om 
årlige nationale rapporter om gennemførelsen af tidsfrister.


