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Amendement 43
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel dient te worden verworpen, daar het uitsluitend gedreven wordt door de 
belangen van de farmaceutische industrie, ten nadele van de rechten van de lidstaten en 
uiteindelijk ten nadele van de belangen van patiënten. De lidstaten worden in een keurslijf 
gedwongen (kortere beoordelingstermijnen, onevenredige sancties, strenge 
kennisgevingsvoorschriften), terwijl de farmaceutische bedrijven via een procedure van 
stilzwijgende instemming de prijzen kunnen opdrijven. De Commissie dient een nieuw, 
evenwichtig voorstel in te dienen.

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 114 en 168,

Or. fr

Motivering

Het voorstel heeft geen betrekking op het vrije verkeer van om het even welke goederen maar op 
het vrije verkeer van geneesmiddelen en op de prijsstelling voor geneesmiddelen, die onder de 
bevoegdheden van de lidstaten op het vlak van de volksgezondheid valt. Het is bijgevolg 
wenselijk om artikel 168 van het VWEU aan de rechtsgrondslag toe te voegen.

Amendement 45
Alda Sousa
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Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
168, lid 7, en artikel 114,

Or. en

Amendement 46
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Teneinde rekening te houden met de 
ontwikkeling van de geneesmiddelenmarkt 
en met nationale beleidsmaatregelen ter 
beheersing van de overheidsuitgaven voor 
geneesmiddelen zijn ingrijpende 
wijzigingen van alle belangrijke 
bepalingen van Richtlijn 89/105/EEG 
noodzakelijk. Omwille van de 
duidelijkheid dient Richtlijn 89/105/EEG 
derhalve vervangen te worden.

(2) Geldt niet voor de Nederlandse versie.

Or. en

Amendement 47
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Teneinde rekening te houden met de 
ontwikkeling van de geneesmiddelenmarkt 
en met nationale beleidsmaatregelen ter 
beheersing van de overheidsuitgaven voor 
geneesmiddelen zijn ingrijpende 
wijzigingen van alle belangrijke 

(2) Teneinde rekening te houden met de 
ontwikkeling van de geneesmiddelenmarkt 
en met nationale beleidsmaatregelen ter 
beheersing van de overheidsuitgaven voor 
geneesmiddelen zijn ingrijpende 
wijzigingen van alle belangrijke 
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bepalingen van Richtlijn 89/105/EEG 
noodzakelijk. Omwille van de 
duidelijkheid dient Richtlijn 89/105/EEG 
derhalve vervangen te worden.

bepalingen van Richtlijn 89/105/EEG 
noodzakelijk. Omwille van de 
duidelijkheid dient Richtlijn 89/105/EEG 
derhalve gewijzigd te worden.

Or. lt

Amendement 48
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De lidstaten zijn in de afgelopen 
decennia geconfronteerd met gestaag 
toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, 
wat heeft geleid tot de invoering van steeds 
meer innovatieve en complexe 
beleidsmaatregelen ter beheersing van het 
verbruik van geneesmiddelen in het kader 
van hun openbare stelsel van 
gezondheidszorg. In het bijzonder hebben 
de autoriteiten van de lidstaten een brede 
reeks maatregelen ingevoerd om het 
voorschrijven van geneesmiddelen te 
beheersen, hun prijzen te reguleren of de 
voorwaarden voor overheidssteun aan 
geneesmiddelen vast te stellen. Dergelijke 
maatregelen hebben hoofdzakelijk als doel 
de volksgezondheid te bevorderen door de 
beschikbaarheid van voldoende 
geneesmiddelen tegen redelijke kosten te 
waarborgen en tegelijkertijd de financiële 
stabiliteit van openbare stelsels van 
gezondheidszorg te waarborgen.

(4) De lidstaten zijn in de afgelopen 
decennia geconfronteerd met gestaag 
toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, 
wat heeft geleid tot de invoering van steeds 
meer innovatieve en complexe 
beleidsmaatregelen ter beheersing van het 
verbruik van geneesmiddelen in het kader 
van hun openbare stelsel van 
gezondheidszorg. In het bijzonder hebben 
de autoriteiten van de lidstaten een brede 
reeks maatregelen ingevoerd om het 
voorschrijven van geneesmiddelen te 
beheersen, hun prijzen te reguleren of de 
voorwaarden voor overheidssteun aan 
geneesmiddelen vast te stellen. Dergelijke 
maatregelen hebben hoofdzakelijk als doel 
de volksgezondheid te bevorderen door de 
beschikbaarheid van voldoende 
geneesmiddelen tegen redelijke kosten en 
op gelijke voorwaarden voor alle EU-
burgers te waarborgen en tegelijkertijd de 
financiële stabiliteit van openbare stelsels 
van gezondheidszorg te waarborgen. 
Geneesmiddelen die op de WHO-lijst als 
essentieel zijn aangemerkt, dienen voor 
patiënten in alle lidstaten beschikbaar te 
zijn, ongeacht de omvang van de markt. 

Or. sl
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Amendement 49
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De lidstaten zijn in de afgelopen 
decennia geconfronteerd met gestaag 
toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, 
wat heeft geleid tot de invoering van steeds 
meer innovatieve en complexe 
beleidsmaatregelen ter beheersing van het 
verbruik van geneesmiddelen in het kader 
van hun openbare stelsel van 
gezondheidszorg. In het bijzonder hebben 
de autoriteiten van de lidstaten een brede 
reeks maatregelen ingevoerd om het 
voorschrijven van geneesmiddelen te 
beheersen, hun prijzen te reguleren of de 
voorwaarden voor overheidssteun aan 
geneesmiddelen vast te stellen. Dergelijke 
maatregelen hebben hoofdzakelijk als doel 
de volksgezondheid te bevorderen door de 
beschikbaarheid van voldoende 
geneesmiddelen tegen redelijke kosten te 
waarborgen en tegelijkertijd de financiële 
stabiliteit van openbare stelsels van 
gezondheidszorg te waarborgen.

(4) De lidstaten zijn in de afgelopen 
decennia geconfronteerd met gestaag 
toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, 
wat heeft geleid tot de invoering van steeds 
meer innovatieve en complexe 
beleidsmaatregelen ter beheersing van het 
verbruik van geneesmiddelen in het kader 
van hun openbare stelsel van 
gezondheidszorg. In het bijzonder hebben 
de autoriteiten van de lidstaten een brede 
reeks maatregelen ingevoerd om het 
voorschrijven van geneesmiddelen te 
beheersen, hun prijzen te reguleren of de 
voorwaarden voor overheidssteun aan 
geneesmiddelen vast te stellen. Dergelijke 
maatregelen hebben hoofdzakelijk als doel 
de volksgezondheid voor alle burgers te 
bevorderen door de beschikbaarheid van 
voldoende doeltreffende geneesmiddelen 
tegen redelijke kosten te waarborgen en 
tegelijkertijd gelijke toegang voor allen tot 
gezondheidszorg van hoge kwaliteit te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De lidstaten zijn in de afgelopen 
decennia geconfronteerd met gestaag 
toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, 
wat heeft geleid tot de invoering van steeds 
meer innovatieve en complexe 
beleidsmaatregelen ter beheersing van het 

(4) De lidstaten zijn in de afgelopen 
decennia geconfronteerd met gestaag 
toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, 
wat heeft geleid tot de invoering van steeds 
meer innovatieve en complexe 
beleidsmaatregelen ter beheersing van het 
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verbruik van geneesmiddelen in het kader 
van hun openbare stelsel van 
gezondheidszorg. In het bijzonder hebben 
de autoriteiten van de lidstaten een brede 
reeks maatregelen ingevoerd om het 
voorschrijven van geneesmiddelen te 
beheersen, hun prijzen te reguleren of de 
voorwaarden voor overheidssteun aan 
geneesmiddelen vast te stellen. Dergelijke 
maatregelen hebben hoofdzakelijk als doel 
de volksgezondheid te bevorderen door de 
beschikbaarheid van voldoende 
geneesmiddelen tegen redelijke kosten te 
waarborgen en tegelijkertijd de financiële 
stabiliteit van openbare stelsels van 
gezondheidszorg te waarborgen.

verbruik van geneesmiddelen in het kader 
van hun openbare stelsel van 
gezondheidszorg. In het bijzonder hebben 
de autoriteiten van de lidstaten een brede 
reeks maatregelen ingevoerd om het 
voorschrijven van geneesmiddelen te 
beheersen, hun prijzen te reguleren of de 
voorwaarden voor overheidssteun aan 
geneesmiddelen vast te stellen. Dergelijke 
maatregelen hebben hoofdzakelijk als doel 
de volksgezondheid te bevorderen door de 
beschikbaarheid van voldoende 
geneesmiddelen tegen redelijke kosten te 
waarborgen en tegelijkertijd de financiële 
stabiliteit van openbare stelsels van 
gezondheidszorg te waarborgen. Deze 
maatregelen dienen tevens te zijn gericht 
op bevordering van onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
en erkenning van medische innovatie.

Or. fr

Motivering

Innovatie op het gebied van gezondheid brengt grote voordelen voor patiënten mee en heeft 
positieve gevolgen voor doeltreffendheid en duurzaamheid van de stelsels van gezondheidszorg.

Amendement 51
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verschillen in nationale maatregelen 
kunnen de geneesmiddelenhandel binnen 
de Unie belemmeren of verstoren alsmede 
de mededinging verstoren, wat een directe 
invloed heeft op de werking van de interne 
geneesmiddelenmarkt.

(5) Verschillen in nationale maatregelen 
kunnen de geneesmiddelenhandel binnen 
de Unie belemmeren of verstoren, wat een 
directe invloed heeft op de werking van de 
interne geneesmiddelenmarkt.

Or. fr

Amendement 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als gevolg van de grote 
verscheidenheid aan nationale maatregelen 
die het geneesmiddelengebruik regelen, de 
prijsstelling van die middelen reguleren of 
de voorwaarden voor overheidssteun van 
geneesmiddelen vaststellen moet Richtlijn 
89/105/EEG verduidelijkt worden. Deze 
richtlijn moet met name gelden voor alle 
soorten maatregelen die door de lidstaten 
worden vastgesteld en die mogelijk van 
invloed zijn op de interne markt. Sinds de 
vaststelling van Richtlijn 89/105/EEG 
hebben de prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures zich verder 
ontwikkeld en zijn zij complexer 
geworden. Terwijl sommige lidstaten een 
restrictieve uitleg hebben gegeven aan het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG, heeft het Hof van Justitie 
bepaald dat die procedures inzake 
prijsstelling en vergoeding op grond van de 
doelstellingen van Richtlijn 89/105/EEG 
en de noodzaak om de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen binnen het 
toepassingsgebied van die richtlijn vallen. 
Daarom moet die richtlijn de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
nationale prijsstellings- en 
vergoedingsbeleid weerspiegelen. 
Aangezien bij overheidsopdrachten en 
vrijwillige contractuele overeenkomsten 
specifieke regels en procedures gelden, 
moeten nationale maatregelen die verband 
houden met overheidsopdrachten en 
vrijwillige contractuele overeenkomsten 
uitgesloten worden van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

(8) Als gevolg van de grote 
verscheidenheid aan nationale maatregelen 
die het geneesmiddelengebruik regelen, de 
prijsstelling van die middelen reguleren of 
de voorwaarden voor overheidssteun van 
geneesmiddelen vaststellen moet Richtlijn 
89/105/EEG verduidelijkt worden. Deze 
richtlijn moet met name gelden voor alle 
soorten maatregelen die door de lidstaten 
worden vastgesteld en die mogelijk van 
invloed zijn op de interne markt. Sinds de 
vaststelling van Richtlijn 89/105/EEG 
hebben de prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures zich verder 
ontwikkeld en zijn zij complexer 
geworden. Terwijl sommige lidstaten een 
restrictieve uitleg hebben gegeven aan het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG, heeft het Hof van Justitie 
bepaald dat die procedures inzake 
prijsstelling en vergoeding op grond van de 
doelstellingen van Richtlijn 89/105/EEG 
en de noodzaak om de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen binnen het 
toepassingsgebied van die richtlijn vallen. 
Daarom moet die richtlijn de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
nationale prijsstellings- en 
vergoedingsbeleid weerspiegelen. Hoewel
bij overheidsopdrachten en vrijwillige 
contractuele overeenkomsten specifieke 
regels en procedures gelden, moeten 
nationale maatregelen die verband houden 
met overheidsopdrachten en vrijwillige 
contractuele overeenkomsten alleen 
uitgesloten worden van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn indien 
de vrijwillige overeenkomsten ook 
transparantie mogelijk maken van de prijs 
van een geneesmiddel die voor de 
verzekerde persoon geldt. Artsen en
apothekers die geneesmiddelen 
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verstrekken, moeten kunnen zien welke 
kosten een geneesmiddel voor de patiënt 
en voor het stelsel van gezondheidszorg 
meebrengt, teneinde het uit economisch 
oogpunt zinvolste geneesmiddel te kunnen 
kiezen, ongeacht het type overeenkomst.

Or. de

Amendement 53
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Elke maatregel ter regeling, zowel 
direct als indirect, van de prijzen van 
geneesmiddelen alsmede elke maatregel ter 
bepaling van hun dekking door stelsels van 
gezondheidszorg moet worden gebaseerd 
op objectieve, verifieerbare criteria die 
onafhankelijk zijn van de herkomst van het 
geneesmiddel, en moet voorzien in 
adequate rechtsmiddelen, waaronder 
beroep op de rechter, voor benadeelde 
bedrijven. Deze eisen moeten evenzeer van 
toepassing zijn op nationale, regionale of 
lokale maatregelen ter controle of 
bevordering van het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen, aangezien 
dergelijke maatregelen ook bepalen in 
hoeverre ze feitelijk worden gedekt door 
het stelsel van gezondheidszorg.

(9) Elke maatregel ter regeling, zowel 
direct als indirect, van de prijzen van 
geneesmiddelen alsmede elke maatregel ter 
bepaling van hun dekking door stelsels van 
gezondheidszorg moet worden gebaseerd 
op objectieve, verifieerbare criteria die 
onafhankelijk zijn van de herkomst van het 
geneesmiddel. Deze eisen moeten evenzeer 
van toepassing zijn op nationale, regionale 
of lokale maatregelen ter controle of 
bevordering van het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen, aangezien 
dergelijke maatregelen ook bepalen in 
hoeverre ze feitelijk worden gedekt door 
het stelsel van gezondheidszorg.

Or. fr

Motivering

Het Hof van Justitie van de EU heeft in zaak C-62/09 gesteld dat maatregelen om het 
voorschrijven van specifieke geneesmiddelen te controleren of te bevorderen, zijn toegestaan. 
Bovendien hebben deze maatregelen geen gevolgen voor de opname van geneesmiddelen in het 
stelsel van gezondheidszorg van de lidstaten. Daarnaast kunnen met dit voorstel alle 
concurrenten van het geneesmiddel of de geneesmiddelen waarop de maatregelen betrekking 
hebben, beroep aantekenen, met als gevolg een administratieve en juridische nachtmerrie.
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Amendement 54
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Elke maatregel ter regeling, zowel 
direct als indirect, van de prijzen van 
geneesmiddelen alsmede elke maatregel ter 
bepaling van hun dekking door stelsels van 
gezondheidszorg moet worden gebaseerd 
op objectieve, verifieerbare criteria die 
onafhankelijk zijn van de herkomst van het 
geneesmiddel, en moet voorzien in 
adequate rechtsmiddelen, waaronder 
beroep op de rechter, voor benadeelde 
bedrijven. Deze eisen moeten evenzeer van 
toepassing zijn op nationale, regionale of 
lokale maatregelen ter controle of 
bevordering van het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen, aangezien 
dergelijke maatregelen ook bepalen in 
hoeverre ze feitelijk worden gedekt door 
het stelsel van gezondheidszorg.

(9) Elke maatregel ter regeling, zowel 
direct als indirect, van de prijzen van 
geneesmiddelen alsmede elke maatregel, 
met inbegrip van eventueel noodzakelijke 
aanbevelingen, ter bepaling van hun 
dekking door stelsels van gezondheidszorg 
moet worden gebaseerd op objectieve, 
verifieerbare criteria die onafhankelijk zijn 
van de herkomst van het geneesmiddel, en 
moet voorzien in adequate rechtsmiddelen, 
waaronder beroep op de rechter, voor 
benadeelde bedrijven. Deze eisen moeten 
evenzeer van toepassing zijn op nationale, 
regionale of lokale maatregelen ter controle 
of bevordering van het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen, aangezien 
dergelijke maatregelen ook bepalen in 
hoeverre ze feitelijk worden gedekt door 
het stelsel van gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Elke maatregel ter regeling, zowel 
direct als indirect, van de prijzen van 
geneesmiddelen alsmede elke maatregel ter 
bepaling van hun dekking door stelsels van 
gezondheidszorg moet worden gebaseerd 
op objectieve, verifieerbare criteria die 
onafhankelijk zijn van de herkomst van het 
geneesmiddel, en moet voorzien in 
adequate rechtsmiddelen, waaronder 
beroep op de rechter, voor benadeelde 

(9) Elke maatregel ter regeling, zowel 
direct als indirect, van de prijzen van 
geneesmiddelen alsmede elke maatregel ter 
bepaling van hun dekking door stelsels van 
gezondheidszorg moet worden gebaseerd 
op objectieve, verifieerbare criteria die 
onafhankelijk zijn van de herkomst van het 
geneesmiddel. Deze eisen moeten evenzeer 
van toepassing zijn op nationale, regionale 
of lokale maatregelen ter controle of 
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bedrijven. Deze eisen moeten evenzeer van 
toepassing zijn op nationale, regionale of 
lokale maatregelen ter controle of 
bevordering van het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen, aangezien 
dergelijke maatregelen ook bepalen in 
hoeverre ze feitelijk worden gedekt door 
het stelsel van gezondheidszorg.

bevordering van het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen, aangezien 
dergelijke maatregelen ook bepalen in 
hoeverre ze feitelijk worden gedekt door 
het stelsel van gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 56
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De criteria die ten grondslag liggen 
aan besluiten welke de prijzen van 
geneesmiddelen rechtstreeks of 
onrechtstreeks regelen, alsmede 
maatregelen die bepalen in hoeverre 
geneesmiddelen vergoed worden door het 
openbare stelsel van gezondheidszorg, 
moeten ook de evaluatie omvatten van 
onvervulde medische behoeften, van de 
klinische en maatschappelijke voordelen 
en van het innoverende karakter, zoals 
wordt gesteld in het advies van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
over het “voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de transparantie van 
maatregelen ter regeling van de 
prijsstelling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en de opneming 
daarvan in de openbare stelsels van 
gezondheidszorg” van 12 juni 20121. 
Dergelijke criteria moeten ook de 
bescherming van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen omvatten.
_____________
1 PB C 299 van 4.10.2012, blz. 83.



PE497.983v01-00 12/57 AM\916168NL.doc

NL

Or. es

Amendement 57
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aanvragen voor de goedkeuring van 
de prijs van een geneesmiddel of om te 
bepalen of het gedekt wordt door het stelsel 
van gezondheidszorg, moeten niet leiden 
tot onnodige vertraging van het in de 
handel brengen van dat geneesmiddel. Het 
is derhalve wenselijk dat deze richtlijn 
verplichte termijnen vaststelt waarbinnen 
nationale beslissingen genomen moeten 
worden. Met het oog op de 
doeltreffendheid ervan moeten de 
voorgeschreven termijnen ingaan op het 
tijdstip van ontvangst van de aanvraag en 
eindigen op het tijdstip waarop de 
beslissing in kwestie in werking treedt. Ze 
moeten alle evaluaties door deskundigen 
omvatten, met inbegrip van, waar van 
toepassing, evaluaties van 
gezondheidstechnologie alsmede alle 
administratieve stappen die nodig zijn om 
de beslissing te nemen en rechtskracht te 
verlenen.

(10) Aanvragen voor de goedkeuring van 
de prijs van een geneesmiddel of om te 
bepalen of het gedekt wordt door het stelsel 
van gezondheidszorg, moeten niet leiden 
tot onnodige vertraging van het in de 
handel brengen van dat geneesmiddel. Het 
is derhalve wenselijk dat deze richtlijn 
verplichte termijnen vaststelt waarbinnen 
nationale beslissingen genomen moeten
worden. Met het oog op de 
doeltreffendheid ervan moeten de 
voorgeschreven termijnen ingaan op het 
tijdstip van ontvangst van de aanvraag en 
eindigen op het tijdstip waarop de 
beslissing in kwestie in werking treedt. Ze 
moeten alle aanbevelingen en evaluaties 
door deskundigen omvatten, met inbegrip 
van, waar van toepassing, evaluaties van 
gezondheidstechnologie alsmede alle 
administratieve stappen die nodig zijn om 
de beslissing te nemen en rechtskracht te 
verlenen. 

Or. en

Amendement 58
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De in Richtlijn 89/105/EEG 
vastgestelde termijnen voor de opneming 
van geneesmiddelen in de stelsels van 

(11) De in Richtlijn 89/105/EEG 
vastgestelde termijnen voor de opneming 
van geneesmiddelen in de stelsels van 
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gezondheidszorg zijn volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
bindend. Uit ervaring is gebleken dat die 
termijnen niet altijd in acht worden 
genomen en dat daarom rechtszekerheid 
moet worden gewaarborgd en de 
procedurele voorschriften voor de 
opneming van de geneesmiddelen in de 
stelsels van gezondheidszorg verbeterd 
moeten worden. Daarom moet er een 
doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelenprocedure worden 
ingevoerd.

gezondheidszorg zijn volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
bindend. Uit ervaring is gebleken dat die 
termijnen niet altijd in acht worden 
genomen en dat daarom rechtszekerheid 
moet worden gewaarborgd en de 
procedurele voorschriften voor de 
opneming van de geneesmiddelen in de 
stelsels van gezondheidszorg verbeterd 
moeten worden. Daarom moeten
doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelenprocedures worden 
aangemoedigd.

Or. en

Amendement 59
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De in Richtlijn 89/105/EEG 
vastgestelde termijnen voor de opneming 
van geneesmiddelen in de stelsels van 
gezondheidszorg zijn volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
bindend. Uit ervaring is gebleken dat die 
termijnen niet altijd in acht worden 
genomen en dat daarom rechtszekerheid 
moet worden gewaarborgd en de 
procedurele voorschriften voor de 
opneming van de geneesmiddelen in de 
stelsels van gezondheidszorg verbeterd 
moeten worden. Daarom moet er een
doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelenprocedure worden 
ingevoerd.

(11) De in Richtlijn 89/105/EEG 
vastgestelde termijnen voor de opneming 
van geneesmiddelen in de stelsels van 
gezondheidszorg zijn volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
bindend. Uit ervaring is gebleken dat die 
termijnen niet altijd in acht worden 
genomen en dat daarom rechtszekerheid 
moet worden gewaarborgd en de 
procedurele voorschriften voor de 
opneming van de geneesmiddelen in de 
stelsels van gezondheidszorg verbeterd 
moeten worden. Daarom moeten
doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelenprocedures worden 
aangemoedigd.

Or. fr

Motivering

In de lidstaten bestaan al beroepsprocedures, inclusief beroepen in rechte. Bovendien vallen 
deze procedures onder de soevereiniteit van de lidstaten en vallen zij niet in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn, die betrekking heeft op de procedures voor de goedkeuring 
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van de prijs van geneesmiddelen en voor de opname ervan in de vergoedingsregeling, welke 
worden toegepast door administratieve instanties.

Amendement 60
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In haar mededeling "Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report" ("Samenvatting van het 
verslag over het sectorale onderzoek naar 
de farmaceutische sector") toonde de 
Commissie aan dat prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures het in de handel 
brengen van generieke geneesmiddelen op 
de markten van de Unie vaak vertragen. 
Voor het goedkeuren van de prijs van 
generieke geneesmiddelen en de opneming 
ervan in het stelsel van gezondheidszorg 
zou geen nieuwe of gedetailleerde 
beoordeling nodig hoeven te zijn, wanneer 
het referentiegeneesmiddel reeds een prijs 
heeft en in het stelsel van gezondheidszorg 
is opgenomen. Derhalve is het passend om 
voor generieke geneesmiddelen in 
dergelijke gevallen kortere termijnen vast 
te stellen.

(12) In haar mededeling "Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report" ("Samenvatting van het 
verslag over het sectorale onderzoek naar 
de farmaceutische sector") toonde de 
Commissie aan dat prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures het in de handel 
brengen van generieke of biosimilaire 
geneesmiddelen op de markten van de 
Unie vaak vertragen. Voor het goedkeuren 
van de prijs van generieke of biosimilaire 
geneesmiddelen en de opneming ervan in 
het stelsel van gezondheidszorg zou geen 
nieuwe of gedetailleerde beoordeling nodig 
hoeven te zijn, wanneer het 
referentiegeneesmiddel reeds een prijs 
heeft en in het stelsel van gezondheidszorg 
is opgenomen. Derhalve is het passend om 
voor generieke of biosimilaire 
geneesmiddelen in dergelijke gevallen 
kortere termijnen vast te stellen.

Or. en

Amendement 61
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In haar mededeling "Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report" ("Samenvatting van het 
verslag over het sectorale onderzoek naar 

(12) In haar mededeling "Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report" ("Samenvatting van het 
verslag over het sectorale onderzoek naar 
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de farmaceutische sector") toonde de 
Commissie aan dat prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures het in de handel 
brengen van generieke geneesmiddelen op 
de markten van de Unie vaak vertragen. 
Voor het goedkeuren van de prijs van 
generieke geneesmiddelen en de opneming 
ervan in het stelsel van gezondheidszorg 
zou geen nieuwe of gedetailleerde 
beoordeling nodig hoeven te zijn, wanneer 
het referentiegeneesmiddel reeds een prijs 
heeft en in het stelsel van gezondheidszorg 
is opgenomen. Derhalve is het passend om 
voor generieke geneesmiddelen in 
dergelijke gevallen kortere termijnen vast 
te stellen.

de farmaceutische sector") toonde de 
Commissie aan dat prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures het in de handel 
brengen van generieke geneesmiddelen op 
de markten van de Unie vaak vertragen. 
Voor het goedkeuren van de prijs van 
generieke geneesmiddelen en de opneming 
ervan in het stelsel van gezondheidszorg 
zou geen nieuwe of gedetailleerde 
beoordeling nodig hoeven te zijn, wanneer 
het referentiegeneesmiddel in wezen 
gelijkwaardig is in de zin van Richtlijn 
2001/83/EG, reeds een prijs heeft en in het 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Derhalve is het passend om voor generieke 
geneesmiddelen in dergelijke gevallen 
kortere termijnen vast te stellen. Als 
generieke geneesmiddelen verschillen 
vertonen met het referentiegeneesmiddel, 
bijvoorbeeld wat de verpakking of de 
therapeutische indicaties ervan betreft, 
kunnen de lidstaten in een evaluatie van 
deze geneesmiddelen voorzien.

Or. fr

Motivering

Hoewel het wenselijk is om het besluit voor generieke geneesmiddelen waarvoor het 
referentiegeneesmiddel al is geëvalueerd, te bespoedigen, moet de evaluatie van generieke 
geneesmiddelen mogelijk blijven als het geneesmiddel in kwestie niet in wezen gelijkwaardig is 
met het referentiegeneesmiddel. Bepaalde generieke geneesmiddelen kunnen immers van het 
referentiegeneesmiddel verschillen wat de verpakking of de therapeutische indicaties betreft.

Amendement 62
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De rechtsmiddelen die in de lidstaten 
beschikbaar zijn, hebben een beperkte rol 
gespeeld bij het waarborgen van de 
naleving van de termijnen vanwege de 
vaak langdurige procedures in nationale 
rechtsgebieden, waardoor benadeelde 

Schrappen
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bedrijven afzien van de beschikbare 
rechtsmiddelen. Om deze reden zijn 
doeltreffende mechanismen nodig om 
naleving van de termijnen voor 
prijsstelling en de besluitvorming inzake 
vergoedingen te controleren en 
handhaven.

Or. en

Amendement 63
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De rechtsmiddelen die in de lidstaten 
beschikbaar zijn, hebben een beperkte rol 
gespeeld bij het waarborgen van de 
naleving van de termijnen vanwege de 
vaak langdurige procedures in nationale 
rechtsgebieden, waardoor benadeelde 
bedrijven afzien van de beschikbare 
rechtsmiddelen. Om deze reden zijn 
doeltreffende mechanismen nodig om 
naleving van de termijnen voor 
prijsstelling en de besluitvorming inzake 
vergoedingen te controleren en 
handhaven.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De beroepsprocedures, met inbegrip van het beroep in rechte, vallen onder de soevereiniteit van 
de lidstaten en niet in het toepassingsgebied van deze richtlijn, die betrekking heeft op de 
procedures voor de goedkeuring van de prijs van geneesmiddelen en voor de opname ervan in de 
vergoedingsregeling, welke worden toegepast door administratieve instanties.

Amendement 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De rechtsmiddelen die in de lidstaten 
beschikbaar zijn, hebben een beperkte rol 
gespeeld bij het waarborgen van de 
naleving van de termijnen vanwege de 
vaak langdurige procedures in nationale 
rechtsgebieden, waardoor benadeelde 
bedrijven afzien van de beschikbare 
rechtsmiddelen. Om deze reden zijn 
doeltreffende mechanismen nodig om 
naleving van de termijnen voor 
prijsstelling en de besluitvorming inzake 
vergoedingen te controleren en 
handhaven.

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen.

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van weesgeneesmiddelen en de 
bio-equivalentie van generieke of 
biosimilaire geneesmiddelen en de 
vergelijkbaarheid van biosimilaire 
producten ten opzichte van het 
referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen.

Or. en

Amendement 66
Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen.

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, opnieuw beoordelen indien 
nieuwe bevindingen aanleiding geven tot 
gerechtvaardigde twijfel.

Or. sl

Amendement 67
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust (kwaliteit, 
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kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen.

veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie), niet opnieuw beoordelen. De 
lidstaten wordt onbeperkte toegang 
gegarandeerd tot de gegevens die de met 
de afgifte van de vergunning voor het in 
de handel brengen belaste autoriteit bij de 
beoordeling van deze elementen gebruikt, 
om in het kader van het stelsel van 
gezondheidszorg de relatieve veiligheid, 
efficiëntie en effectiviteit van het 
geneesmiddel te beoordelen. De bevoegde 
autoriteiten moeten ook het recht hebben 
voor hun beoordeling bijkomende 
gegevens te vragen.

Or. en

Amendement 68
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen.

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel en de 
gelijkwaardigheid van biosimilaire 
geneesmiddelen, worden vastgesteld in het 
kader van de procedures voor de 
verstrekking van vergunningen voor het in 
de handel brengen en de lidstaten moeten 
onbeperkte toegang krijgen tot de 
gegevens die in de procedure voor de 
vergunning voor het in de handel brengen 
worden gebruikt, om in het kader van de 
procedures voor prijsstelling en 
vergoeding de doeltreffendheid en de 
relatieve veiligheid van een geneesmiddel 
te kunnen beoordelen.

Or. fr
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Motivering

De opname van specifieke bepalingen voor generieke geneesmiddelen vormt de belangrijkste 
meerwaarde van deze herschikking. Om alle generieke geneesmiddelen, inclusief 
biogeneesmiddelen, te dekken, is het echter aangewezen om naast het concept van bio-
equivalentie ook het concept van biogelijkwaardigheid in de tekst op te nemen.

Amendement 69
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder
kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen.

(14) Het bewijs van de kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, wordt getoetst
in het kader van de procedures voor de 
verstrekking van vergunningen voor het in 
de handel brengen. De lidstaten moeten 
derhalve in het kader van de procedures 
voor de prijsstelling en bepaling van de 
vergoeding de absolute elementen waarop 
de vergunning voor het in de handel 
brengen berust (kwaliteit, veiligheid, 
werkzaamheid of bio-equivalentie) niet 
opnieuw beoordelen. De lidstaten moet 
evenwel onbeperkte toegang worden 
gegarandeerd tot de gegevens die de voor 
de vergunning voor het in de handel 
brengen bevoegde autoriteit gebruikt, om 
de relatieve veiligheid, efficiëntie en 
effectiviteit van een geneesmiddel te 
beoordelen in het kader van de opname 
ervan in het verplichte stelsel van 
gezondheidszorg. Ook moeten de 
bevoegde autoriteiten bijkomende 
gegevens kunnen toevoegen of genereren 
die voor de beoordeling van de 
geneesmiddelen relevant zijn.

Or. fr
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Motivering

Een verkeerde interpretatie van deze overweging kan ertoe leiden dat het de lidstaten wordt 
belet de gegevens in kwestie te gebruiken of nieuwe gegevens te vragen om de beoordeling uit te 
voeren van de relatieve risico-batenverhouding en de relatieve doeltreffendheid van de 
geneesmiddelen in vergelijking met de behandelingen die in het kader van hun stelsel van 
gezondheidszorg voorhanden zijn.

Amendement 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen.

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel, worden 
vastgesteld in het kader van de procedures 
voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid of bio-
equivalentie, niet opnieuw beoordelen. In 
het geval van weesgeneesmiddelen mogen 
de lidstaten hun criteria voor toekenning 
van de status van weesgeneesmiddel 
evenmin opnieuw beoordelen.

Or. fr

Motivering

Het kan niet worden geaccepteerd dat op nationaal niveau weer aan de medische meerwaarde 
van de geneesmiddelen in kwestie wordt getwijfeld, want deze meerwaarde is de conditio sine 
qua non voor het afleveren van een vergunning voor het in de handel brengen ervan in Europa. 
De voorgestelde verduidelijking is geenszins onverenigbaar met het besluit van de nationale 
autoriteiten om een weesgeneesmiddel al dan niet te vergoeden, maar er wordt een ruimer 
gebruik mee aangemoedigd van de op Europees niveau verworven expertise om de nationale 
autoriteiten te informeren.
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Amendement 71
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
houden intellectuele-eigendomsrechten 
geen reden in om een vergunning voor het 
in de handel brengen te weigeren, schorsen 
of in te trekken. Ook moeten aanvragen, 
besluitvormingsprocedures en beslissingen 
ter regeling van de prijzen van 
geneesmiddelen of ter bepaling van hun 
opneming in het stelsel van 
gezondheidszorg worden beschouwd als 
administratieve procedures die, als 
zodanig, losstaan van de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten. De 
nationale autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor deze procedures, mogen, wanneer 
zij een aanvraag beoordelen met betrekking 
tot een generiek geneesmiddel, geen 
informatie eisen met betrekking tot de 
octrooistatus van het 
referentiegeneesmiddel; ook mogen zij niet 
de geldigheid onderzoeken van een 
vermeende inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten wanneer het generieke 
geneesmiddel geproduceerd of in de handel 
wordt gebracht ten gevolge van hun 
beslissing. Derhalve mogen kwesties met 
betrekking tot intellectuele-
eigendomsrechten ook geen invloed 
hebben op procedures inzake de 
prijsstelling en de vergoeding van 
geneesmiddelen in de lidstaten noch deze 
vertragen.

(15) Overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
houden intellectuele-eigendomsrechten 
geen reden in om een vergunning voor het 
in de handel brengen te weigeren, schorsen 
of in te trekken. Ook moeten aanvragen, 
besluitvormingsprocedures en beslissingen 
ter regeling van de prijzen van 
geneesmiddelen of ter bepaling van hun 
opneming in het stelsel van 
gezondheidszorg worden beschouwd als 
administratieve procedures die, als 
zodanig, losstaan van de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten. De 
nationale autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor deze procedures, mogen, wanneer 
zij een aanvraag beoordelen met betrekking 
tot een generiek geneesmiddel, geen 
informatie eisen met betrekking tot de 
octrooistatus van het 
referentiegeneesmiddel; ook mogen zij niet 
de geldigheid onderzoeken van een 
vermeende inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten wanneer het generieke 
geneesmiddel geproduceerd of in de handel 
wordt gebracht ten gevolge van hun 
beslissing. Derhalve mogen kwesties met 
betrekking tot intellectuele-
eigendomsrechten ook geen invloed 
hebben op procedures inzake de 
prijsstelling en de vergoeding van 
generieke geneesmiddelen in de lidstaten 
noch deze vertragen.

Or. fr

Motivering

De procedure dient verduidelijkt te worden zodat zij uitsluitend op generieke geneesmiddelen 
van toepassing is.
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Amendement 72
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
houden intellectuele-eigendomsrechten 
geen reden in om een vergunning voor het 
in de handel brengen te weigeren, schorsen 
of in te trekken. Ook moeten aanvragen, 
besluitvormingsprocedures en beslissingen 
ter regeling van de prijzen van 
geneesmiddelen of ter bepaling van hun 
opneming in het stelsel van 
gezondheidszorg worden beschouwd als 
administratieve procedures die, als 
zodanig, losstaan van de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten. De 
nationale autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor deze procedures, mogen, wanneer 
zij een aanvraag beoordelen met betrekking 
tot een generiek geneesmiddel, geen 
informatie eisen met betrekking tot de 
octrooistatus van het 
referentiegeneesmiddel; ook mogen zij niet
de geldigheid onderzoeken van een 
vermeende inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten wanneer het generieke 
geneesmiddel geproduceerd of in de handel 
wordt gebracht ten gevolge van hun 
beslissing. Derhalve mogen kwesties met 
betrekking tot intellectuele-
eigendomsrechten ook geen invloed 
hebben op procedures inzake de 
prijsstelling en de vergoeding van 
geneesmiddelen in de lidstaten noch deze 
vertragen.

(15) Overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
houden intellectuele-eigendomsrechten 
geen reden in om een vergunning voor het 
in de handel brengen te weigeren, schorsen 
of in te trekken. Ook moeten aanvragen, 
besluitvormingsprocedures en beslissingen 
ter regeling van de prijzen van 
geneesmiddelen of ter bepaling van hun 
opneming in het stelsel van 
gezondheidszorg worden beschouwd als 
administratieve procedures die, als 
zodanig, losstaan van de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten. De 
nationale autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor deze procedures, mogen, wanneer 
zij een aanvraag beoordelen met betrekking 
tot een bio-equivalent generiek 
geneesmiddel, geen informatie eisen met 
betrekking tot de octrooistatus van het 
referentiegeneesmiddel; wel zouden zij de 
geldigheid moeten kunnen onderzoeken 
van een vermeende inbreuk op 
intellectuele-eigendomsrechten wanneer 
het bio-equivalente generieke 
geneesmiddel geproduceerd of in de handel 
wordt gebracht ten gevolge van hun 
beslissing. Deze verantwoordelijkheid mag 
de lidstaten niet worden ontnomen.
Ongeacht de verantwoordelijkheid van 
lidstaten om informatie te onderzoeken
mogen kwesties met betrekking tot 
intellectuele-eigendomsrechten ook geen 
invloed hebben op procedures inzake de 
prijsstelling en de vergoeding van 
geneesmiddelen in de lidstaten noch deze 
vertragen.

Or. sl
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Amendement 73
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten voorzien in openbare 
beschikbaarheid van documenten en 
informatie in een adequate publicatie, 
overeenkomstig de nationale gewoonten, 
waaronder ook in elektronische en online 
formaten. Bij de publicatie van dergelijke 
informatie zien zij erop toe dat de 
hoeveelheid verstrekte gegevens redelijk 
blijft en het concurrentievermogen van de 
EU niet in het gedrang brengt. 

Or. sl

Amendement 74
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten voorzien in openbare 
beschikbaarheid van documenten en 
informatie in een adequate publicatie, 
overeenkomstig de nationale gewoonten, 
waaronder ook in elektronische en online 
formaten.

Or. en

Amendement 75
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De transparantie, integriteit en 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
door de nationale bevoegde autoriteiten 
dient te worden gewaarborgd door middel 
van bekendmaking van de namen van de 
bevoegde autoriteiten en de procedurele 
stappen die leiden tot besluiten omtrent 
prijsstelling en vergoeding.

Or. sl

Amendement 76
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De beginselen van transparantie, 
integriteit en onafhankelijkheid van de 
besluitvorming worden toegepast door de 
nationale bevoegde autoriteiten, die 
verantwoordelijk zijn voor besluiten 
omtrent prijsstelling en vergoeding.

Or. en

Amendement 77
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Lidstaten hebben op regelmatige 
basis hun stelsels van gezondheidszorg 
gewijzigd of nieuwe maatregelen 
vastgesteld die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG vallen. Het is derhalve 
noodzakelijk om informatiemechanismen 

Schrappen
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vast te stellen die tot doel hebben om 
enerzijds de raadpleging van 
belanghebbenden zeker te stellen, en om 
anderzijds een preventieve dialoog met de 
Commissie over de toepassing van deze 
richtlijn mogelijk te maken.

Or. cs

Amendement 78
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Lidstaten hebben op regelmatige basis 
hun stelsels van gezondheidszorg 
gewijzigd of nieuwe maatregelen 
vastgesteld die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG vallen. Het is derhalve 
noodzakelijk om informatiemechanismen 
vast te stellen die tot doel hebben om 
enerzijds de raadpleging van 
belanghebbenden zeker te stellen, en om 
anderzijds een preventieve dialoog met de 
Commissie over de toepassing van deze 
richtlijn mogelijk te maken.

(16) Lidstaten hebben op regelmatige basis
hun stelsels van gezondheidszorg 
gewijzigd of nieuwe maatregelen 
vastgesteld die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG vallen. Het is derhalve 
noodzakelijk om informatiemechanismen 
vast te stellen die tot doel hebben om 
enerzijds de raadpleging van 
belanghebbenden, waaronder patiënten-
en consumentenorganisaties, zeker te 
stellen, en om anderzijds een preventieve 
dialoog met de Commissie over de 
toepassing van deze richtlijn mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 79
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In overeenstemming met de 
gemeenschappelijke politieke verklaring 
van de lidstaten en de Commissie over 

Schrappen



AM\916168NL.doc 27/57 PE497.983v01-00

NL

toelichtingen van 28 september 2011 laten 
de lidstaten, in gerechtvaardigde gevallen, 
de kennisgeving van hun 
omzettingsmaatregelen vergezeld gaan 
van een of meer documenten waarin het 
verband tussen de componenten van een 
richtlijn en de overeenkomstige delen van 
nationale omzettingsinstrumenten wordt 
toegelicht. Met betrekking tot deze 
richtlijn acht de wetgever de overdracht 
van dergelijke documenten 
gerechtvaardigd,

Or. cs

Amendement 80
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
nationale, regionale of lokale wettelijke of 
bestuursrechtelijke maatregelen ter 
controle van de prijzen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
ter bepaling van het aanbod aan 
geneesmiddelen dat valt onder de stelsels 
van gezondheidszorg, met inbegrip van de 
dekkingsgraad en de voorwaarden voor 
vergoeding, voldoen aan de bepalingen van 
deze richtlijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
nationale, regionale of lokale wettelijke of 
bestuursrechtelijke maatregelen ter 
controle van de prijzen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
ter bepaling van het aanbod aan 
geneesmiddelen dat valt onder de stelsels 
van gezondheidszorg, met inbegrip van de 
dekkingsgraad en de voorwaarden voor 
vergoeding, voldoen aan de bepalingen van 
deze richtlijn. De lidstaten zien erop toe 
dat de maatregelen in hun land niet nog 
eens op regionaal of lokaal niveau wordt 
herhaald.

Or. fr

Motivering

In sommige lidstaten wordt de gezondheidszorg gedeeltelijk op nationaal en gedeeltelijk op 
regionaal en lokaal niveau beheerd. Om de termijnen niet onnodig te verlengen en de 
administratieve rompslomp verder te verzwaren is het van belang dat onderhavige richtlijn 
doublures van de procedures op nationaal, regionaal of lokaal niveau voorkomt.
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Amendement 81
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alina 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn geldt ook voor 
geneesmiddelen die alleen op recept 
verkrijgbaar zijn maar niet door het 
openbare stelsel van gezondheidszorg 
worden vergoed.

Or. de

Amendement 82
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vrijwillige contractuele overeenkomsten 
gesloten tussen overheidsinstanties en de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel met 
als doel de effectieve verstrekking van het 
geneesmiddel aan patiënten onder 
specifieke voorwaarden mogelijk te 
maken;

(a) vrijwillige contractuele 
overeenkomsten, onder voorbehoud van 
toetsing van aspecten betreffende de 
doeltreffendheid of relatieve 
doeltreffendheid of het passende gebruik 
van het geneesmiddel in kwestie, gesloten 
tussen overheidsinstanties en de houder 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel met als doel 
de effectieve verstrekking van het 
geneesmiddel aan patiënten onder 
specifieke voorwaarden en gedurende de 
overeengekomen periode mogelijk te 
maken;

Or. sl

Amendement 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vrijwillige contractuele overeenkomsten 
gesloten tussen overheidsinstanties en de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel met 
als doel de effectieve verstrekking van het 
geneesmiddel aan patiënten onder 
specifieke voorwaarden mogelijk te 
maken;

a) vrijwillige contractuele overeenkomsten 
gesloten tussen overheidsinstanties en de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel met 
als doel de effectieve verstrekking van het 
geneesmiddel aan patiënten onder 
specifieke voorwaarden mogelijk te maken, 
mits deze overeenkomsten ook voldoen 
aan de transparantievereisten van artikel 
5, lid 3 bis (nieuw);

Or. de

Motivering

Ook in het kader van vrijwillige overeenkomsten tot stand gebrachte prijsstellingen moeten aan 
de verstrekkende instanties worden meegedeeld, om verstrekking van het uit economisch oogpunt 
gunstigste geneesmiddel mogelijk te maken.

Amendement 84
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op maatregelen bedoeld om te 
bepalen welke geneesmiddelen in de 
overeenkomsten of overheidsopdrachten 
kunnen worden opgenomen.

Schrappen

Or. cs

Amendement 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Onderhavige richtlijn laat de afgifte 
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van een vergunning van het in de handel 
brengen van een geneesmiddel zoals 
beschreven in artikel 6 van Richtlijn 
2001/83/EG onverlet.

Or. fr

Motivering

De richtlijn is bedoeld om de procedures voor prijsstelling en vergoeding van farmaceutische 
producten te regelen en niet om de vergunningen voor het in de handel brengen van producten 
opnieuw te definiëren. Dergelijke vergunningen vallen onder Richtlijn 2001/83/EG, die de 
criteria voor kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van een product vermeldt.

Amendement 86
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) "biosimilair geneesmiddel": een 
gelijkwaardig biologisch geneesmiddel dat 
is goedgekeurd conform artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2001/83/EG;

Or. en

Amendement 87
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) "biosimilair geneesmiddel": ieder 
gelijkwaardig biologisch geneesmiddel dat 
is goedgekeurd conform artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2001/83/EG;

Or. fr

Motivering

De opname van specifieke bepalingen voor generieke geneesmiddelen vormt de belangrijkste 
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meerwaarde van deze herschikking. Om alle generieke geneesmiddelen, inclusief 
biogeneesmiddelen, te dekken, is het echter aangewezen om naast het concept van bio-
equivalentie ook het concept van biogelijkwaardigheid in de tekst op te nemen.

Amendement 88
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "gezondheidstechnologie": een 
gezondheidstechnologie zoals bedoeld in
artikel 3, onder l), van Richtlijn 
2011/24/EU van het Europees Parlement 
en de Raad;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De invoering van een definitie van gezondheidstechnologie is arbitrair en onnodig, daar er 
momenteel geen consensus bestaat over wat er met deze term bedoeld wordt. Bovendien maakt 
de invoering van een dergelijke definitie, in combinatie met de invoering van twee verschillende 
regelingen voor termijnen met betrekking tot goedkeuring van de prijs en opneming in de 
vergoedingsregeling voor niet-generieke geneesmiddelen, de zaken nog ingewikkelder.

Amendement 89
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) "evaluatie van 
gezondheidstechnologie": een evaluatie 
van de relatieve werkzaamheid of van de 
doeltreffendheid op de korte en lange 
termijn van het geneesmiddel ten opzichte 
van andere gezondheidstechnologieën die 
worden toegepast bij de behandeling van 
de desbetreffende aandoening.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

De invoering van een definitie van de evaluatie van gezondheidstechnologie is arbitrair en 
onnodig, daar er momenteel geen consensus bestaat over wat er met deze term bedoeld wordt. 
Bovendien maakt de invoering van een dergelijke definitie, in combinatie met de invoering van 
twee verschillende regelingen voor termijnen met betrekking tot goedkeuring van de prijs en 
opneming in de vergoedingsregeling voor niet-generieke geneesmiddelen, de zaken nog 
ingewikkelder.

Amendement 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) een "vrijwillige contractuele 
overeenkomst" zoals bedoeld in artikel 1, 
lid 2, letter a), is een overeenkomst 
gesloten tussen overheidsinstanties en de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel, die 
niet verplicht of bij wet voorgeschreven is, 
en evenmin is de overeenkomst het enige 
alternatief dat in de nationale regeling 
inzake prijsstelling en vergoeding wordt 
opgenomen. 

Or. en

Motivering

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may be 
cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept to 
be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole to 
avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Amendement 91
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) "kwetsbare groepen": de 
geledingen van de bevolking waarop 
maatregelen om te bepalen in hoeverre 
geneesmiddelen door de openbare stelsels 
van gezondheidszorg worden vergoed de 
grootste impact hebben, zoals kinderen, 
gepensioneerden, werklozen, personen die 
op weesgeneesmiddelen zijn aangewezen, 
chronisch zieken, enz. 

Or. es

Amendement 92
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder
van een vergunning op enig moment een 
verzoek om goedkeuring van de prijs van 
het middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek om goedkeuring van de prijs van 
het middel kan indienen.

Or. cs

Amendement 93
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek om goedkeuring van de prijs van 
het middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning of de aanvrager, zodra 
het positieve advies van het bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 
opgerichte Comité voor geneesmiddelen 
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officiële ontvangstbevestiging. voor menselijk gebruik of van een 
bevoegde nationale autoriteit is 
ontvangen, op enig moment een verzoek 
om goedkeuring van de prijs van het 
middel kunnen indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

Or. fr

Motivering

Diverse lidstaten staan de aanvragers al toe een verzoek om prijsstelling en vergoeding in te 
dienen zodra het positieve advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
van een bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat is ontvangen. Op deze manier wordt al 
eerder in de procedure overleg gepleegd, hetgeen de eerbiediging van de termijnen van de 
richtlijn ten goede komt, zodat nieuwe producten de patiënten gemakkelijker bereiken.

Amendement 94
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek om goedkeuring van de prijs van 
het middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten waarborgen dat de houder 
van een vergunning een verzoek om 
goedkeuring van de prijs van het middel 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. fr

Motivering

Redactionele verduidelijking en schrapping van de vermelding "op enig moment", die namelijk 
aanleiding geeft tot juridische onzekerheid.

Amendement 95
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek om goedkeuring van de prijs van 
het middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning een verzoek om 
goedkeuring van de prijs van het middel 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. en

Amendement 96
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek om goedkeuring van de prijs van 
het middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning een verzoek om 
goedkeuring van de prijs van het middel 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde tekst zou leiden tot een aanzienlijke toename van de administratieve last voor de 
bevoegde autoriteiten, die na een negatief besluit zouden worden overspoeld door verzoeken, 
zelfs als de omstandigheden onveranderd zijn.

Amendement 97
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht dit artikel kunnen lidstaten een 
hernieuwde aanvraag die wordt gedaan 
na een negatief besluit, afwijzen indien de 
omstandigheden niet significant 
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veranderd zijn.

Or. en

Amendement 98
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Voor geneesmiddelen waarvoor 
lidstaten als onderdeel van hun 
besluitvormingsproces gebruikmaken van 
een evaluatie van gezondheidstechnologie, 
geldt echter een termijn van 90 dagen. 
Voor generieke geneesmiddelen geldt een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

(3) De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Voor geneesmiddelen waarvoor 
lidstaten als onderdeel van hun 
besluitvormingsproces gebruikmaken van 
een evaluatie van gezondheidstechnologie, 
geldt echter een termijn van 90 dagen. 
Voor generieke geneesmiddelen geldt een 
termijn van 25 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. hu

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn van 15 dagen kan door de autoriteiten nauwelijks 
worden nageleefd. Een al te korte termijn is nadelig voor de kwaliteit van de besluitvorming.

Amendement 99
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
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besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen eveneens 90 dagen. Voor 
generieke geneesmiddelen geldt een 
termijn van 30 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. sl

Amendement 100
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 30 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.
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Or. en

Amendement 101
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Voor generieke geneesmiddelen 
geldt een termijn van 90 dagen, mits de 
prijs van het referentiegeneesmiddel door 
de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 102
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
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vergunning is ingediend. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

vergunning is ingediend. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 30
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde nieuwe termijnen zijn onrealistisch en gaan veel verder dan nodig om de 
doelstelling van de Commissie te bereiken, namelijk een snelle terbeschikkingstelling van nieuwe 
behandelingen waarvoor een 'normale' vergunning voor het op de markt brengen is verstrekt.

Amendement 103
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 25 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. Voor 
biosimilaire geneesmiddelen geldt een 
termijn van 60 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
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autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn van 15 dagen is voor de autoriteiten wellicht te kort, met mogelijk 
negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het besluit. Aangezien voor biosimilaire 
geneesmiddelen de exclusiviteitsrechten zijn vervallen of weldra zullen vervallen, vormen deze 
geneesmiddelen een relatief nieuwe categorie, zodat de termijn vanaf de indiening tot de 
goedkeuring maximum 60 dagen moet bedragen.

Amendement 104
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 45 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 105
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 45 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
houden rekening met de mogelijkheid hun 
besluit over de prijs van een geneesmiddel 
te baseren op een evaluatie van de 
gezondheidstechnologie.

Or. fr

Amendement 106
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag die, 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen, door de houder van een 
vergunning is ingediend. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 30 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd en mits het 
generieke geneesmiddel in wezen 
gelijkwaardig is met het 
referentiegeneesmiddel in de zin van 
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referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Richtlijn 2001/83/EG van 6 november 
2001.

Or. fr

Motivering

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin de 
ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats membres et 
ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique réalisée par la 
Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y compris l’industrie 
des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont nécessaires à une 
évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une recherche de plus en 
plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les 
médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des 
médicaments génériques devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas 
essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques 
peuvent différer du médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux 
indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux 
autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Amendement 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt een termijn van 15 
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 
geneesmiddel mag worden gevraagd, wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 30
dagen, mits het generieke product in 
wezen gelijkwaardig is aan het 
referentiegeneesmiddel, overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG, en de prijs van het 
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referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 108
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten leggen nauwkeurig de door 
de aanvrager te overleggen bijzonderheden 
en documenten vast.

4. De lidstaten leggen de categorieën van 
de door de aanvrager te overleggen 
bijzonderheden en documenten vast.

Or. en

Amendement 109
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten leggen nauwkeurig de door 
de aanvrager te overleggen bijzonderheden 
en documenten vast.

4. De lidstaten leggen nauwkeurig de door 
de aanvrager te overleggen bijzonderheden 
en belangrijkste documenten vast.

Or. en

Amendement 110
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten leggen nauwkeurig de door 
de aanvrager te overleggen bijzonderheden 
en documenten vast.

4. De lidstaten leggen nauwkeurig de
categorieën van de door de aanvrager over
te leggen bijzonderheden en de 
belangrijkste door de aanvrager over te 
leggen documenten vast.
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Or. fr

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten  over een minimum aan flexibiliteit beschikken om mee te 
kunnen gaan met de ontwikkelingen en het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte situaties.

Amendement 111
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 25 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. hu

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn van 15 dagen kan door de autoriteiten nauwelijks 
worden nageleefd. Een al te korte termijn is nadelig voor de kwaliteit van de besluitvorming.

Amendement 112
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Geldt niet voor de Nederlandse versie.

Or. cs

Amendement 113
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
90 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
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echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen eveneens 90 dagen. Voor 
generieke geneesmiddelen geldt in ieder 
geval een termijn van 30 dagen, mits de 
prijs van het referentiegeneesmiddel door 
de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. sl

Amendement 114
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale 
wetgeving of administratieve richtsnoeren 
worden vereist.

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
90 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 30 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en
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Amendement 115
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
90 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 90 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. en

Amendement 116
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 

5. Indien de bij de aanvrage gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn,laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen zij hun definitieve beslissing 
binnen 90 dagen na de ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor generieke 
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geneesmiddelen waarvoor lidstaten als
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 45 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. fr

Amendement 117
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

5. Indien de bij de aanvrage gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn,laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen zij hun definitieve beslissing 
binnen 90 dagen na de ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 30 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist, mits het generieke geneesmiddel 
in wezen gelijkwaardig is in de zin van 
Richtlijn 2001/83/EG.
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Or. fr

Motivering

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques dont 
le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait 
rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de 
référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du médicament de 
référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, 
des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de 
ces médicaments de qualité.

Amendement 118
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 25 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. Voor 
biosimilaire geneesmiddelen geldt in ieder 
geval een termijn van 60 dagen, mits de 
prijs van het referentiegeneesmiddel door 
de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde termijn van 15 dagen is voor de autoriteiten wellicht te kort, met mogelijk 
negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het besluit. Aangezien voor biosimilaire 
geneesmiddelen de exclusiviteitsrechten zijn vervallen of weldra zullen vervallen, vormen deze 
geneesmiddelen een relatief nieuwe categorie, zodat de termijn vanaf de indiening tot de 
goedkeuring maximum 60 dagen moet bedragen.

Amendement 119
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
90 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 45 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale wetgeving 
of administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. en

Amendement 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale 
wetgeving of administratieve richtsnoeren 
worden vereist.

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende inlichtingen vereist zijn 
en nemen ze een definitief besluit binnen 
60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 30 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en

Amendement 121
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij ontstentenis van een besluit binnen 
de in de leden 3 en 5 gestelde termijn mag 
de aanvrager het geneesmiddel tegen de 
voorgestelde prijs in de handel brengen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling gaat veel verder dan nodig is met het oog op het vooropgestelde doel van een 
snelle terbeschikkingstelling van nieuwe behandelingen en is niet alleen disproportioneel maar 
ook strijdig met het subsidiariteitsbeginsel. Bovendien zou een dergelijke maatregel het sowieso 
al kwetsbare evenwicht van de begroting voor de nationale gezondheidszorgsstelsels in gevaar 
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kunnen brengen.

Amendement 122
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten het in de handel brengen van het 
betrokken geneesmiddel tegen de door de 
aanvrager voorgestelde prijs niet toe te 
staan, bevat het besluit een motivering die 
is gebaseerd op objectieve, verifieerbare 
criteria, inclusief een evaluatie, advies of 
aanbeveling van deskundigen, waarop het 
besluit is gebaseerd. De aanvrager wordt in 
kennis gesteld van alle beschikbare 
rechtsmiddelen, met inbegrip van het 
beroep in rechte, en van de daarvoor 
gestelde termijnen.

7. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten het in de handel brengen van het 
betrokken geneesmiddel tegen de door de 
aanvrager voorgestelde prijs niet toe te 
staan, bevat het besluit een motivering die 
is gebaseerd op objectieve, verifieerbare 
criteria. De aanvrager wordt in kennis 
gesteld van alle beschikbare 
rechtsmiddelen, met inbegrip van het 
beroep in rechte, en van de daarvoor 
gestelde termijnen.

Or. fr

Motivering

De vereiste inzake het voorleggen van een deskundigenverslag voor elk besluit van de 
autoriteiten dat tegen de commerciële belangen van de producenten ingaat, is 
buitenproportioneel.

Amendement 123
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten maken in een passende 
publicatie de criteria bekend die door de 
bevoegde autoriteiten zullen worden 
gehanteerd wanneer zij de prijzen van 
geneesmiddelen goedkeuren.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Aangezien het de lidstaten zijn die bevoegd zijn voor de prijsstelling van geneesmiddelen, zijn zij 
niet verplicht de Commissie op voorhand mee te delen welke criteria zij hanteren om de prijs van 
een geneesmiddel te beoordelen.

Amendement 124
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten de prijs van een specifiek 
genoemd geneesmiddel op eigen initiatief 
te verlagen, dient het besluit een 
motivering te bevatten die is gebaseerd op 
objectieve, verifieerbare criteria, inclusief 
een evaluatie, advies of aanbeveling van 
deskundigen, waarop het besluit is 
gebaseerd. Het besluit wordt aan de houder 
van de vergunning medegedeeld, die in 
kennis wordt gesteld van de 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, waaronder beroep op de rechter, en 
van de daarvoor gestelde termijnen.

9. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten de prijs van een specifiek 
genoemd geneesmiddel op eigen initiatief 
te verlagen, dient het besluit een 
motivering te bevatten die is gebaseerd op 
objectieve, verifieerbare criteria. Het 
besluit wordt aan de houder van de 
vergunning medegedeeld, die in kennis 
wordt gesteld van de rechtsmiddelen die 
hem ter beschikking staan, waaronder 
beroep op de rechter, en van de daarvoor 
gestelde termijnen. Het besluit wordt 
samen met een beknopte motivering 
openbaar gemaakt.

Or. sl

Amendement 125
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten de prijs van een specifiek 
genoemd geneesmiddel op eigen initiatief 
te verlagen, dient het besluit een 
motivering te bevatten die is gebaseerd op 
objectieve, verifieerbare criteria, inclusief 
een evaluatie, advies of aanbeveling van 

9. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten de prijs van een specifiek 
genoemd geneesmiddel op eigen initiatief 
te verlagen, dient het besluit een 
motivering te bevatten die is gebaseerd op 
objectieve, verifieerbare criteria. Het 
besluit wordt aan de houder van de 
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deskundigen, waarop het besluit is 
gebaseerd. Het besluit wordt aan de houder 
van de vergunning medegedeeld, die in 
kennis wordt gesteld van de 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, waaronder beroep op de rechter, en 
van de daarvoor gestelde termijnen.

vergunning medegedeeld, die in kennis 
wordt gesteld van de rechtsmiddelen die 
hem ter beschikking staan, waaronder 
beroep op de rechter, en van de daarvoor 
gestelde termijnen.

Or. fr

Motivering

De vereiste inzake het voorleggen van een deskundigenverslag voor elk besluit van de 
autoriteiten dat tegen de commerciële belangen van de producenten ingaat, is 
buitenproportioneel.

Amendement 126
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek tot verhoging van de prijs van het 
middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een
verzoek tot verhoging van de prijs van het 
middel kan indienen.

Or. cs

Amendement 127
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek tot verhoging van de prijs van het 
middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 

2. De lidstaten waarborgen dat de houder 
van een vergunning een verzoek tot 
verhoging van de prijs van het middel kan 
indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
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officiële ontvangstbevestiging. ontvangstbevestiging.

Or. fr

Motivering

Redactionele verduidelijking en schrapping van de vermelding "op enig moment", die namelijk 
aanleiding geeft tot juridische onzekerheid.

Amendement 128
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek tot verhoging van de prijs van het 
middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning een verzoek tot 
verhoging van de prijs van het middel kan 
indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. en

Amendement 129
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning op enig moment een 
verzoek tot verhoging van de prijs van het 
middel kan indienen. De bevoegde 
autoriteiten bezorgen de aanvrager een 
officiële ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een vergunning een verzoek tot 
verhoging van de prijs van het middel kan 
indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde tekst zou leiden tot een aanzienlijke toename van de administratieve last voor de 
bevoegde autoriteiten, die na een negatief besluit zouden worden overspoeld door verzoeken, 
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zelfs als de omstandigheden onveranderd zijn.

Amendement 130
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht dit artikel kunnen lidstaten een 
hernieuwde aanvraag die wordt gedaan 
na een negatief besluit, afwijzen indien de 
omstandigheden niet significant 
veranderd zijn.

Or. en

Amendement 131
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek tot verhoging van 
de prijs van een geneesmiddel, dat 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen door de houder van een 
vergunning is ingediend, binnen 60 dagen
na ontvangst wordt genomen en aan de 
aanvrager medegedeeld.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over inwilliging of afwijzing van 
een verzoek tot verhoging van de prijs van 
een geneesmiddel, dat overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen door 
de houder van een vergunning is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst van het 
verzoek wordt behandeld, wordt genomen 
en aan de aanvrager medegedeeld.

Or. sl

Amendement 132
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek tot verhoging van 

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek tot verhoging van 
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de prijs van een geneesmiddel, dat 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen door de houder van een 
vergunning is ingediend, binnen 60 dagen
na ontvangst wordt genomen en aan de 
aanvrager medegedeeld.

de prijs van een geneesmiddel, dat 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen door de houder van een 
vergunning is ingediend, binnen 90 dagen
na ontvangst wordt genomen en aan de 
aanvrager medegedeeld.

Or. en

Amendement 133
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek tot verhoging van 
de prijs van een geneesmiddel, dat 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen door de houder van een 
vergunning is ingediend, binnen 60 dagen
na ontvangst wordt genomen en aan de 
aanvrager medegedeeld.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek tot verhoging van 
de prijs van een geneesmiddel, dat 
overeenkomstig de in de betrokken lidstaat 
gestelde eisen door de houder van een 
vergunning is ingediend, binnen 90 dagen
na ontvangst wordt genomen en aan de 
aanvrager medegedeeld.

Or. en


