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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) För att minska den inverkan som 
skillnaderna har på den inre marknaden bör 
nationella åtgärder uppfylla 
förfarandemässiga minimikrav så att 
berörda parter kan kontrollera att 
åtgärderna inte utgör kvantitativa 
begränsningar för import eller export eller 
åtgärder med motsvarande effekt. Syftet 
med dessa krav är också att säkerställa 
mer förutsägbarhet och klarhet om 
rättsläget för läkemedelstillverkare och att 
bidra till att uppmuntra forskning och 
utsläppandet på marknaden av innovativa 
läkemedel till nytta för patienterna.
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



PE494.638v01-00 4/19 PA\911144SV.doc

SV

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att göra det enklare att följa 
dessa tidsfrister kan det vara lämpligt för 
de sökande att inleda förfaranden för 
godkännande av pris eller inordnande av 
ett läkemedel i sjukförsäkringssystemen 
redan innan godkännandet för 
försäljning formellt har beviljats. 
Medlemsstaterna får därför ge de sökande 
möjlighet att lämna en ansökan så snart 
kommittén för humanläkemedel eller den 
nationella myndigheten med ansvar för 
förfarandet för godkännande för 
försäljning har avgett ett positivt yttrande 
i ärendet. I sådana fall bör tidsfristerna 
löpa från och med att godkännandet för 
försäljning formellt har tagits emot. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) De rättsmedel som finns att tillgå i 
medlemsstaterna har spelat en begränsad 
roll när det gäller att se till att tidsfristerna 
efterlevs eftersom de ofta tidskrävande 
förfarandena i nationella jurisdiktioner 
avskräcker berörda företag från att inleda 
rättsliga åtgärder. Därför är effektiva 
mekanismer nödvändiga för att kontrollera 
och verkställa att tidsfristerna för 
prissättnings- och ersättningsbeslut 
efterlevs. Medlemsstaterna bör därför utse 
ett organ, som kan vara ett befintligt 
organ, med befogenhet att införa de 
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möjligheter till prövning som föreskrivs i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 4

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, 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. 

Inte heller när det gäller särläkemedel bör 
medlemsstaterna göra någon ny 
bedömning av kriterierna för 
klassificering av särläkemedel, till 
exempel kriteriet att det medför stor nytta.
Medlemsstaterna får emellertid om det är 
nödvändigt för prissättnings- och 
ersättningsbeslutet, bland annat för 
utvärdering av medicinsk teknik och 
farmakoekonomisk utvärdering, ta 
hänsyn till förfarandet för godkännande 
för försäljning. 

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. utvärdering av medicinsk teknik: en 
utvärdering av medicinska, sociala, 
ekonomiska och etiska aspekter i 
samband med användning av medicinsk 
teknik som genomförs på ett systematiskt, 
öppet, objektivt och solitt sätt. Dess syfte 
är att informera om utformningen av en 
säker och effektiv hälsopolitik som har 
patienten i fokus och försöker uppnå 
bästa värde.

Or. en

Motivering

Definitionen av utvärdering av medicinsk teknik i detta direktiv bör överensstämma med den 
definition som ges av nationella organ för utvärdering av medicinsk teknik som samarbetar 
inom EUnetHTA.

Ändringsförslag 6

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 en 
ansökan om att godkänna produktens pris 
när som helst kan lämnas in av innehavaren 
av godkännande för försäljning. 
Medlemsstaterna får också ge innehavare 
av godkännande för försäljning möjlighet 
att lämna in en sådan ansökan så snart 
kommittén för humanläkemedel, som 
inrättades genom förordning (EG) nr 
726/2004, eller den nationella behöriga 
myndigheten har avgett ett positivt 
yttrande. De behöriga myndigheterna ska 
inom 10 dagar förse den sökande med ett 
officiellt mottagningsbevis.
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Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset. För att hjälpa medlemsstaterna att hålla tidsfristerna kan det vara 
lämpligt att ansökningarna lämnas in i ett tidigare skede, dvs. omedelbart efter ett positivt 
yttrande från kommittén för humanläkemedel eller den nationella myndigheten med ansvar 
för förfarandet för godkännande för försäljning. 

Ändringsförslag 7

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 eller, i 
tillämpliga fall, efter det att godkännandet 
för försäljning formellt har 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 de 
behöriga myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris.

Or. en

Motivering

För att hjälpa medlemsstaterna att hålla tidsfristerna kan det vara lämpligt att ansökningarna 
lämnas in i ett tidigare skede, dvs. omedelbart efter ett positivt yttrande från kommittén för 
humanläkemedel eller från den nationella myndigheten med ansvar för förfarandet för 
godkännande för försäljning. I sådana fall ska emellertid tidsfristerna löpa endast från det att 
godkännandet för försäljning formellt har tagits emot, vilket borde ge de nationella 
myndigheterna lite extra tid att behandla ansökan.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna inom 10 dagar underrätta 
den sökande om vilka ytterligare uppgifter 
som krävs och fatta sitt definitiva beslut 
inom 60 dagar efter det att dessa 
kompletterande uppgifter tagits emot. När 
det gäller läkemedel för vilka 
medlemsstaterna använder utvärdering av 
medicinsk teknik som en del i 
beslutsprocessen ska dock tidsfristen vara 
90 dagar. För generiska läkemedel ska 
tidsfristen under alla omständigheter vara 
15 dagar, förutsatt att de behöriga 
myndigheterna redan har godkänt 
referensläkemedlets pris. Medlemsstaterna 
ska inte begära några tilläggsuppgifter som 
inte uttryckligen krävs enligt nationell 
lagstiftning eller administrativa riktlinjer.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset.

Ändringsförslag 9

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 

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 
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myndigheterna ska förse den sökande med 
ett officiellt mottagningsbevis.

myndigheterna ska inom 10 dagar förse 
den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
vilka uppgifter och dokument som den 
sökande ska lämna in. 

4. Medlemsstaterna ska närmare fastställa 
och i en lämplig publikation offentliggöra 
vilka uppgifter och dokument som den 
sökande ska lämna in. 

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. 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. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Den sökande ska förse de behöriga 
myndigheterna med erforderliga uppgifter, 
inklusive uppgifter om vilka händelser som 
inträffat sedan priset på läkemedlet 
fastställdes förra gången och som enligt 
den sökandes mening motiverar den 
begärda prishöjningen. Om de uppgifter 
som åtföljer ansökan är otillräckliga, ska de 
behöriga myndigheterna inom 10 dagar
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. 
Medlemsstaterna ska inte begära några 
tilläggsuppgifter som inte uttryckligen 
krävs enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa riktlinjer.

Or. en

Motivering

Av insynsskäl bör de kriterier som ska beaktas och de dokument som krävs för godkännandet 
av en prishöjning offentliggöras i en lämplig publikation precis som kriterierna för 
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godkännande av pris. För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig 
tidsfrist för den sökandes mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål 
i samband med mottagningsbeviset.

Ändringsförslag 11

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 på grundval av objektiva och 
kontrollerbara kriterier, inklusive i 
tillämpliga fall en motivering till varför de 
berörda produktkategorierna är föremål för 
prisstopp eller prissänkning. 

Dessutom ska medlemsstaten minst en 
gång per år genomföra en översyn i syfte 
att försäkra sig om att de 
makroekonomiska villkoren berättigar att 
prisstoppet fortsätter oförändrat.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset.

Ändringsförslag 12

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 

2. Innehavare av godkännande för 
försäljning kan ansöka om dispens från 
prisstopp eller prissänkning, om detta kan 
motiveras med särskilda skäl. Ansökan ska 
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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.

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 inom 10 dagar förse 
den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att ett 
motiverat beslut i anledning av en ansökan 
enligt punkt 2 fattas och delges den 
sökande inom 60 dagar från det att ansökan 
mottogs. Om de uppgifter som åtföljer 
ansökan är otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna inom 10 dagar 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.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset.
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Ändringsförslag 14

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 en 
ansökan om att inkludera ett läkemedel i 
det nationella sjukförsäkringssystemet när 
som helst kan lämnas in av innehavaren av 
ett godkännande för försäljning. 
Medlemsstaterna får också ge innehavare 
av godkännande för försäljning möjlighet 
att lämna in en sådan ansökan så snart 
kommittén för humanläkemedel, som 
inrättades genom förordning (EG) nr 
726/2004, eller den nationella behöriga 
myndigheten har avgett ett positivt 
yttrande. 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 inom 10 
dagar förse den sökande med ett officiellt 
mottagningsbevis.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset. För att hjälpa medlemsstaterna att hålla tidsfristerna kan det vara
lämpligt att ansökningarna lämnas in i ett tidigare skede, dvs. omedelbart efter ett positivt 
yttrande från kommittén för humanläkemedel eller från den nationella myndigheten med 
ansvar för förfarandet för godkännande för försäljning. 
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Ändringsförslag 15

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, eller, 
i tillämpliga fall, efter det att 
godkännandet för försäljning formellt har 
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.

Or. en

Motivering

För att hjälpa medlemsstaterna att hålla tidsfristerna kan det vara lämpligt att ansökningarna 
lämnas in i ett tidigare skede, dvs. omedelbart efter ett positivt yttrande från kommittén för 
humanläkemedel eller från den nationella myndigheten med ansvar för förfarandet för 
godkännande för försäljning. I sådana fall ska tidsfristerna emellertid löpa endast från det att 
godkännandet för försäljning formellt har tagits emot, vilket borde ge de nationella 
myndigheterna lite extra tid att behandla ansökan.

Ändringsförslag 16

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 

5. Om de uppgifter som åtföljer ansökan är 
otillräckliga, ska de behöriga 
myndigheterna inom 10 dagar underrätta 
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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.

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.

Or. en

Motivering

För att detta förfarande ska vara effektivt bör det anges en tydlig tidsfrist för den sökandes 
mottagningsbevis. Syftet med detta är att undvika onödiga dröjsmål i samband med 
mottagningsbeviset.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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,

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,

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,
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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. 

Or. en

Motivering

Straffavgifter kan visserligen ha en avskräckande effekt och få de nationella myndigheterna 
för prissättning och ersättning att hålla tidsfristerna, men de kan också ha en negativ 
sidoeffekt, nämligen att myndigheterna hellre avslår en ansökan än tar risken att betala en 
sådan straffavgift. 

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska gälla när en 
medlemsstat tillämpar åtgärder avsedda att 
kontrollera eller främja förskrivning av 
specifika namngivna läkemedel.

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska gälla när en 
medlemsstat tillämpar åtgärder avsedda att 
kontrollera eller främja förskrivning av 
specifika namngivna läkemedel eller av en 
läkemedelsgrupp.

Or. en

Motivering

Insynen bör även gälla åtgärder för att främja förskrivning av läkemedelsgrupper och inte 
enbart förskrivning av specifika namngivna läkemedel.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
beslut om prissättning och ersättning inte 



PE494.638v01-00 16/19 PA\911144SV.doc

SV

göra någon ny bedömning rörande de delar 
som godkännandet för försäljning är 
grundat på, inklusive läkemedlets kvalitet, 
säkerhet, effekt och bioekvivalens.

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 kriterierna för 
klassificering av särläkemedel.

Detta direktiv hindrar emellertid inte 
medlemsstaterna från att använda de 
uppgifter som genererats under 
förfarandet för godkännande för 
försäljning vid en utvärdering av 
medicinsk teknik eller farmakoekonomisk 
utvärdering.

Or. en

Motivering

Syftet med denna bestämmelse är att undvika dröjsmål i förfarandet på grund av omprövning 
av delar som redan har utvärderats under förfarandet för godkännande. Det bör emellertid 
klargöras att medlemsstaterna kan få tillgång till dessa uppgifter och grunda sina 
prissättnings- och ersättningsbeslut på dem. 

Ändringsförslag 20

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 utan dröjsmål till 
kommissionen översända det planerade 
utkastet till åtgärd tillsammans med den 
motivering som ligger till grund för
åtgärden och planerat datum för slutgiltigt 
antagande.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör också ge kommissionen en preliminär tidsplan för beslutsfattandet, så 
att kommissionen kan lämna sina eventuella synpunkter innan det slutgiltiga antagandet. 
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Ändringsförslag 21

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 innan den 
berörda medlemsstaten slutgiltigt antar 
åtgärden.

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.

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.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att kommissionens möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till 
åtgärd inte fördröjer förfarandet på nationell nivå, vilket skulle leda till onödiga dröjsmål. 

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. en
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förenkla meddelandeförfarandet för att göra det mindre 
betungande för medlemsstaterna. Detta skulle inte hindra kommissionen från att be de 
nationella myndigheterna att lämna sådan information vid tvivel om konflikter med EU-
lagstiftningen. En systematisk rapport från den berörda medlemsstaten skulle emellertid 
kunna medföra en alltför tung administrativ börda för de nationella myndigheterna, vilket bör 
undvikas. 

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 januari […] [infoga ett
datum - under det år som följer på det 
datum som anges i artikel 18.1 första 
stycket] och senast den 31 januari och 1 
juli varje år därefter ska medlemsstaterna 
översända till kommissionen och 
offentliggöra i en lämplig publikation en 
detaljerad rapport som innehåller följande 
information:

1. Senast den 1 juli […] [infoga ett datum -
under det år som följer på det datum som 
anges i artikel 18.1 första stycket] och 
senast den 1 juli varje år därefter ska 
medlemsstaterna översända till 
kommissionen och offentliggöra i en 
lämplig publikation en detaljerad rapport 
som innehåller följande information:

a) Antalet ansökningar som under 
föregående år har tagits emot enligt 
artiklarna 3, 4 och 7.

a) Antalet ansökningar som under 
föregående år har tagits emot enligt
artiklarna 3, 4 och 7.

b) Den tid det har tagit att utfärda beslut för 
var och en av de ansökningar som tagits 
emot i enlighet med artiklarna 3, 4 och 7.

b) Den tid det har tagit att utfärda beslut för 
var och en av de ansökningar som tagits 
emot i enlighet med artiklarna 3, 4 och 7.

c) En analys av de främsta skälen till 
fördröjningar, om sådana förekommit, 
tillsammans med rekommendationer om 
hur beslutsförfarandena kan fås i 
överensstämmelse med de tidsfrister som 
anges i detta direktiv.

c) En analys av de främsta skälen till 
fördröjningar, om sådana förekommit.

Or. en

Motivering

En rapport varje år bör vara tillräckligt för att kommissionen ska kunna inhämta de relevanta 
uppgifterna. Datumet bör fastställas till den 1 juli för att möjliggöra tillräckligt många 
ansökningar enligt de nya nationella bestämmelserna genom vilka detta direktiv införlivas, så 
att den första rapporten i sin tur innehåller tilläckligt med uppgifter. Rekommendationerna 
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om hur beslutsförfarandena kan fås i överensstämmelse med de tidsfrister som anges i 
direktivet bör lämnas av antingen kommissionen eller ett oberoende organ och inte av de 
nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska varje halvår
offentliggöra en rapport om den 
information som lämnas av 
medlemsstaterna enligt punkt 1.

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

Or. en

Motivering

En rapport per år från kommissionen skulle vara mer ändamålsenligt eftersom den skulle 
utarbetas på grundval av fler uppgifter som medlemsstaterna lämnar i sina egna rapporter. 
Detta är en anpassning till det föregående ändringsförslaget om årliga nationella rapporter 
om tillämpningen av tidsfrister.


