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Amendement 134
Philippe Juvin

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. fr

Amendement 135
Bernadette Vergnaud

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. fr

Motivering

De nieuwe termijnen die worden voorgesteld, zijn onrealistisch en gaan veel verder dan nodig is 
voor het halen van de doelstelling van de Commissie, namelijk een snelle beschikbaarstelling 
van de nieuwe behandelingen waarvoor een "normale" vergunning voor het in de handel 
brengen is afgegeven.
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Amendement 136
Michèle Rivasi

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. fr

Amendement 137
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 60 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 90 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. sl

Amendement 138
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
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één keer worden verlengd met nog eens 60 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

één keer worden verlengd met nog eens 90 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. en

Amendement 139
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 60 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 90 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. en

Amendement 140
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 60 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 90
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. fr

Amendement 141
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 60 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 90
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. fr

Motivering

De nieuwe termijnen die worden voorgesteld, zijn onrealistisch en gaan veel verder dan nodig is 
voor het halen van de doelstelling van de Commissie, namelijk een snelle beschikbaarstelling 
van de nieuwe behandelingen waarvoor een "normale" vergunning voor het in de handel 
brengen is afgegeven.

Amendement 142
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 60 
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in dit lid gestelde termijn 
één keer worden verlengd met nog eens 90
dagen. De aanvrager wordt van een 
dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. fr

Amendement 143
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1
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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 over te leggen
bijzonderheden en documenten vast.

Or. en

Amendement 144
Nessa Childers

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

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 over te leggen bijzonderheden 
en belangrijkste documenten vast.

Or. en

Amendement 145
Michèle Rivasi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.

Or. fr

Amendement 146
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale 
wetgeving of administratieve richtsnoeren 
worden vereist.

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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.

Or. en

Amendement 147
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
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administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. sl

Amendement 148
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. en

Amendement 149
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
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die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De 
lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. fr

Amendement 150
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten eisen 
geen aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. fr

Amendement 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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. De lidstaten 
eisen geen aanvullende inlichtingen die 
niet uitdrukkelijk door nationale 
wetgeving of administratieve richtsnoeren 
worden vereist.

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. 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.

Or. en

Amendement 152
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij ontstentenis van een besluit binnen 
de in de leden 3 en 4 gestelde termijn mag 
de aanvrager de voorgestelde 
prijsverhoging toepassen.

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 153
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten de aangevraagde prijsverhoging 
in het geheel niet of slechts gedeeltelijk toe 
te staan, bevat het besluit een motivering 
die is gebaseerd op objectieve, 
verifieerbare criteria en wordt de 
aanvrager in kennis gesteld van alle 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, waaronder beroep op de rechter, en 
van de daarvoor gestelde termijnen.

6. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten de aangevraagde prijsverhoging 
in het geheel niet of slechts gedeeltelijk toe 
te staan, wordt de aanvrager in kennis 
gesteld van alle 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 gedetailleerde motivering voor elk besluit van de 
autoriteiten inzake herbeoordeling dat tegen de commerciële belangen van de producenten 
ingaat, is buitenproportioneel.

Amendement 154
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat een prijsblokkering of een 
prijsverlaging invoeren voor alle 
geneesmiddelen of bepaalde categorieën 
geneesmiddelen, publiceert de lidstaat een 
motivering die is gebaseerd op objectieve, 
verifieerbare criteria, inclusief in 
voorkomende gevallen een verantwoording 
van de categorieën geneesmiddelen waarop 
de prijsblokkering of de prijsverlaging van 

1. Indien de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat een prijsblokkering of een 
prijsverlaging invoeren voor alle 
geneesmiddelen of bepaalde categorieën 
geneesmiddelen, publiceert de lidstaat een 
motivering, inclusief in voorkomende 
gevallen een verantwoording van de 
categorieën geneesmiddelen waarop de 
prijsblokkering of de prijsverlaging van 
toepassing is.
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toepassing is.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 155
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat een prijsblokkering of een 
prijsverlaging invoeren voor alle 
geneesmiddelen of bepaalde categorieën 
geneesmiddelen, publiceert de lidstaat een 
motivering die is gebaseerd op objectieve, 
verifieerbare criteria, inclusief in 
voorkomende gevallen een verantwoording 
van de categorieën geneesmiddelen waarop 
de prijsblokkering of de prijsverlaging van 
toepassing is.

1. Indien de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat een prijsblokkering of een 
prijsverlaging invoeren voor alle 
geneesmiddelen of bepaalde categorieën 
geneesmiddelen, publiceert de lidstaat een 
motivering die is gebaseerd op objectieve, 
verifieerbare criteria, inclusief in 
voorkomende gevallen een verantwoording 
van de categorieën geneesmiddelen waarop 
de prijsblokkering of de prijsverlaging van 
toepassing is. De lidstaten voeren jaarlijks 
een evaluatie uit.

Or. en

Amendement 156
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 
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erop toe dat de houder van een vergunning 
op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

erop toe dat de houder van een vergunning 
op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen.

Or. cs

Amendement 157
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 
erop toe dat de houder van een vergunning
op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten
garanderen dat de houder van een 
vergunning een verzoek om afwijking 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 158
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
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wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 
erop toe dat de houder van een vergunning 
op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 
erop toe dat de houder van een vergunning 
een verzoek om afwijking 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 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
wordt. De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 
erop toe dat de houder van een vergunning 
op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

2. Houders van een vergunning kunnen 
verzoeken om een afwijking van een 
prijsblokkering of prijsverlaging, indien dit 
door bijzondere redenen gerechtvaardigd 
wordt. Deze redenen moeten gekozen 
worden uit een vooraf opgestelde lijst die 
de lidstaat heeft vastgesteld en 
gepubliceerd in een passende publicatie.
De aanvraag dient naar behoren met 
redenen te zijn omkleed. De lidstaten zien 
erop toe dat de houder van een vergunning 
een verzoek om afwijking kan indienen. De 
bevoegde autoriteiten bezorgen de 
aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. en

Amendement 160
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 90
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

Or. sl

Amendement 161
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 90 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

Or. en
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Amendement 162
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 90 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

Or. en

Amendement 163
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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 

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 90 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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 
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60 dagen na ontvangst van deze 
aanvullende inlichtingen. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

beslissing binnen 90 dagen na de ontvangst 
van deze aanvullende inlichtingen. Indien 
de afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhogingen bekend.

Or. fr

Amendement 164
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien de afwijking wordt 
goedgekeurd, maken de bevoegde 
autoriteiten onverwijld de toegestane 
prijsverhoging bekend.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 165
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 60
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt
medegedeeld. 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. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
met redenen omkleed besluit over een 
verzoek zoals bedoeld in lid 2 binnen 90 
dagen na ontvangst van de aanvraag wordt 
genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld. 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. Indien 
de afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhogingen bekend.

Or. fr

Motivering

De termijn moet 90 dagen blijven, om de kwaliteit van de geneesmiddelenbeoordeling in de 
lidstaten en bijgevolg de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënt niet in gevaar te 
brengen. 

Amendement 166
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot 
aantal aanvragen kan de in alinea 3 
gestelde termijn één keer worden verlengd 
met nog eens 60 dagen. De aanvrager 
wordt van een dergelijke verlenging in 
kennis gesteld voordat de in alinea 3 
gestelde termijn is verstreken.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

De nieuwe termijnen die worden voorgesteld, zijn onrealistisch en gaan veel verder dan nodig is 
voor het halen van de doelstelling van de Commissie, namelijk een snelle beschikbaarstelling 
van de nieuwe behandelingen waarvoor een "normale" vergunning voor het in de handel 
brengen is afgegeven.

Amendement 167
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 60 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 90 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

Or. sl

Amendement 168
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 60 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 90 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

Or. en

Amendement 169
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 60 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 90 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

Or. en

Amendement 170
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 60 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 90 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
verstreken.

Or. fr

Amendement 171
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 60 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 

In geval van een uitzonderlijk groot aantal 
aanvragen kan de in alinea 3 gestelde 
termijn één keer worden verlengd met nog 
eens 90 dagen. De aanvrager wordt van 
een dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in alinea 3 gestelde termijn is 
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verstreken. verstreken.

Or. fr

Motivering

De termijn moet 90 dagen blijven, om de kwaliteit van de geneesmiddelenbeoordeling in de 
lidstaten en bijgevolg de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënt niet in gevaar te 
brengen. 

Amendement 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om mogelijke verstorende effecten 
als gevolg van een gebrek aan 
transparantie van de op de markt 
gehanteerde prijzen te verhinderen, zien 
de lidstaten erop toe dat apotheken kennis 
hebben van de voor de verzekerde 
geldende verkoopprijs van het 
geneesmiddel.

Or. de

Motivering

Vrijwillige akkoorden, bijvoorbeeld over kortingen, tussen geneesmiddelenproducenten en 
ziekenfondsen komen steeds vaker voor en hebben betrekking op een groot deel van de verstrekte 
geneesmiddelen. Door deze akkoorden kunnen artsen en apothekers de daadwerkelijke prijs niet 
vaststellen en wordt niet altijd het economisch gunstigste geneesmiddel verstrekt.

Amendement 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat de patiënt 
of de verzekerde ook werkelijk het 
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voordeel van de overeengekomen 
terugbetaalde prijzen geniet. Elk mogelijk 
gebrek aan transparantie in apotheken 
dat leidt tot een verstoring doordat de 
prijzen niet op transparante wijze worden 
gepresenteerd, wordt voorkomen.

Or. de

Amendement 174
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Winstcontrole
Indien een lidstaat een stelsel invoert van 
directe of indirecte controle op de 
winstmarges van personen die 
verantwoordelijk zijn voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen, 
maakt de betrokken lidstaat de volgende 
inlichtingen bekend in een passende 
publicatie die hij aan de Commissie 
mededeelt:
a) de methode of methoden die in de 
betrokken lidstaat worden gebruikt ter 
vaststelling van winstmarges: brutowinst 
en/of kapitaalrendement;
b) de reikwijdte voor de winststreefcijfers 
van personen die verantwoordelijk zijn 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen in de betrokken lidstaat;
c) de criteria aan de hand waarvan 
winststreefcijfers voor een voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen 
verantwoordelijke persoon worden 
vastgesteld, tezamen met de criteria aan 
de hand waarvan hem wordt toegestaan 
hogere winstmarges te behalen dan de 
voor hem vastgestelde streefcijfers in de 
betrokken lidstaat;
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d) het maximale winstpercentage dat een 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen verantwoordelijke 
persoon boven zijn streefcijfers is 
toegestaan in de betrokken lidstaat.
De in de eerste alinea bedoelde 
inlichtingen worden eenmaal per jaar of 
wanneer er zich ingrijpende 
veranderingen voordoen bijgewerkt.
Indien een lidstaat naast een stelsel van 
directe of indirecte winstcontrole een 
stelsel van controle op de prijzen van 
bepaalde typen geneesmiddelen hanteert 
die zijn uitgesloten van de werkingssfeer 
van het stelsel van winstcontrole, zijn de 
artikelen 3, 4 en 5 in voorkomend geval 
van toepassing op dergelijke 
prijscontroles. Deze artikelen zijn echter 
niet van toepassing indien de normale 
werking van een stelsel van directe of 
indirecte winstcontrole bij wijze van 
uitzondering de vaststelling van een prijs 
voor een individueel geneesmiddel ten 
gevolge heeft.

Or. cs

Amendement 175
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder het recht een verzoek in 
te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze. De bevoegde autoriteiten 

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder het recht een verzoek in 
te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze.
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bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. cs

Amendement 176
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend.
Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder het recht een verzoek in 
te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde mag worden 
ingediend door de vergunninghouder of 
door de aanvrager, zodra het positieve 
advies van het bij Verordening (EG) 
nr. 726/2004 opgerichte Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
van een bevoegde nationale autoriteit is 
ontvangen. Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder en de aanvrager het 
recht een verzoek in te dienen om 
opneming van zijn geneesmiddel in het 
stelsel of de categorie van zijn keuze. 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 de nieuwe producten de patiënten gemakkelijker bereiken.

Amendement 177
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder het recht een verzoek 
in te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
De bevoegde autoriteiten bezorgen de 
aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. en

Amendement 178
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden 
ingediend. Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de
vergunninghouder het recht een verzoek 
in te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten garanderen dat de houder 
van een vergunning een verzoek om 
opneming van een geneesmiddel in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg kan 
indienen. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. fr
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Motivering

Redactionele verduidelijking en schrapping van de vermelding "op enig moment", die namelijk 
aanleiding geeft tot juridische onzekerheid. De houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen al dan de mogelijkheid te verlenen om de opname te vragen in een specifieke categorie, 
valt onder de bevoegdheid van de nationale instanties.

Amendement 179
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend.
Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 
categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder het recht een verzoek 
in te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
De bevoegde autoriteiten bezorgen de 
aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

Or. en

Amendement 180
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend.
Indien het openbare stelsel van 
gezondheidszorg uit meerdere stelsels of 

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
De bevoegde autoriteiten bezorgen de 
aanvrager een officiële 
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categorieën bestaat, heeft de 
vergunninghouder het recht een verzoek 
in te dienen om opneming van zijn 
geneesmiddel in het stelsel of de categorie 
van zijn keuze. De bevoegde autoriteiten 
bezorgen de aanvrager een officiële 
ontvangstbevestiging.

ontvangstbevestiging.

Or. fr

Motivering

Strijdig met het subsidiariteitsbeginsel. De procedure voor de keuze van de 
vergoedingscategorie moet onder de bevoegdheid blijven vallen van de lidstaten.

Amendement 181
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten leggen de categorieën van 
de door de aanvrager over te leggen
bijzonderheden en documenten vast.

Or. en

Amendement 182
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten leggen nauwkeurig de door 
de aanvrager over te leggen bijzonderheden 
en belangrijkste documenten vast.

Or. en

Amendement 183
Michèle Rivasi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. 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.

Or. fr

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten beschikken over een minimum aan flexibiliteit, om te kunnen 
evolueren en het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte situaties.

Amendement 184
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 bedraagt 
deze termijn 15 dagen, op voorwaarde dat 
het referentiegeneesmiddel al in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen.

(4) De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 bedraagt 
deze termijn 25 dagen, op voorwaarde dat 
het referentiegeneesmiddel al in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen.

Or. hu



PE498.042v02-00 30/101 AM\917073NL.doc

NL

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn van 15 dagen is voor de autoriteiten moeilijk na te 
leven. Een al te korte termijn schaadt de kwaliteit van de besluitvorming

Amendement 185
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 bedraagt 
deze termijn 15 dagen, op voorwaarde dat 
het referentiegeneesmiddel al in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor geneesmiddelen 
waarvoor lidstaten als onderdeel van hun 
besluitvormingsproces gebruikmaken van 
een evaluatie van gezondheidstechnologie, 
geldt een termijn van 90 dagen. Voor 
generieke geneesmiddelen bedraagt deze 
termijn 30 dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. sl

Amendement 186
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
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door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 90 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 187
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 30 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 188
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 bedraagt 
deze termijn 15 dagen, op voorwaarde dat 
het referentiegeneesmiddel al in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. fr

Motivering

De nieuwe termijnen die worden voorgesteld, zijn onrealistisch en gaan veel verder dan nodig is 
voor het halen van de doelstelling van de Commissie, namelijk een snelle beschikbaarstelling 
van de nieuwe behandelingen waarvoor een "normale" vergunning voor het in de handel 
brengen is afgegeven.

Amendement 189
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
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binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 15
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 25
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.
Voor biosimilaire geneesmiddelen 
bedraagt deze termijn 60 dagen, op 
voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tijdslimiet 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 vervallen zullen, vormen deze 
geneesmiddelen een relatief nieuwe categorie, zodat de periode van indiening tot goedkeuring 
maximum 60 dagen moet bedragen.

Amendement 190
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 45 
dagen, op voorwaarde dat het 
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gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 191
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 45 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.
De lidstaten houden rekening met de 
mogelijkheid hun besluit over een verzoek 
om opneming van een geneesmiddel in 
het openbare stelsel van gezondheidszorg 
te baseren op een evaluatie van de 
gezondheidstechnologie.

Or. fr

Amendement 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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 15
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. 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, op voorwaarde dat het generieke 
product in wezen gelijkwaardig is aan het 
referentiegeneesmiddel, overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG, en het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 193
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 60 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor geneesmiddelen 
waarvoor lidstaten als onderdeel van hun 
besluitvormingsproces gebruikmaken van 
een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over een verzoek om opneming van 
een geneesmiddel in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg, dat overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen 
door de vergunninghouder is ingediend, 
binnen 90 dagen na ontvangst wordt 
genomen en aan de aanvrager 
medegedeeld. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 30
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel in wezen 
gelijkwaardig is in de zin van Richtlijn 
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termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

2001/83/EG en al in het openbare stelsel 
van gezondheidszorg is opgenomen. Als 
generieke geneesmiddelen verschillen 
vertonen met het referentiegeneesmiddel, 
bijvoorbeeld wat de verpakking of de 
therapeutische indicaties ervan betreft, 
kunnen de lidstaten in een herevaluatie 
van deze geneesmiddelen voorzien.

Or. fr

Motivering

Er moet worden voorzien in één regeling voor de termijn. De termijn moet 90 dagen blijven, om 
de kwaliteit van de geneesmiddelenbeoordeling in de lidstaten en bijgevolg de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de patiënt niet in gevaar te brengen.  Uit de door de Commissie uitgevoerde 
openbare raadpleging is immers gebleken dat het merendeel van de betrokken partijen, inclusief 
de producenten van de oorspronkelijke geneesmiddelen, de bestaande termijnen voldoende acht. 
Deze termijnen zijn nodig voor een kwalitatief hoogstaande evaluatie, gezien het feit dat de 
producten het resultaat zijn van steeds complexer en innoverender onderzoek.

Amendement 194
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 

(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 bedraagt deze termijn 25 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
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nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. hu

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn van 15 dagen is voor de autoriteiten moeilijk na te 
leven. Een al te korte termijn schaadt de kwaliteit van de besluitvorming

Amendement 195
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
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 zonder 
onnodig uitstel 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. cs

Amendement 196
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
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 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt ook een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 30 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. sl

Amendement 197
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, wordt de 
termijn opgeschort en 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 bedraagt deze termijn 90 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
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geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. en

Amendement 198
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
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 bedraagt deze termijn 30 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 199
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
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 generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 45 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. fr

Amendement 200
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 

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 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
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de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 25 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Voor biosimilaire geneesmiddelen 
bedraagt deze termijn 60 dagen, op 
voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen. De lidstaten eisen geen 
aanvullende inlichtingen die niet 
uitdrukkelijk door nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren worden 
vereist.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tijdslimiet 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 vervallen zullen, vormen deze 
geneesmiddelen een relatief nieuwe categorie, zodat de periode van indiening tot goedkeuring 
maximum 60 dagen moet bedragen.

Amendement 201
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 

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 bedraagt deze termijn 45 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
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geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. en

Amendement 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.
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. 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, op voorwaarde dat het generieke 
product in wezen gelijkwaardig is aan het 
referentiegeneesmiddel, overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG, en het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 203
Michèle Rivasi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – 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 bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.
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 generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 30
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel in wezen 
gelijkwaardig is in de zin van Richtlijn 
2001/83/EG van 6 november 2001 en al in 
het openbare stelsel van gezondheidszorg 
is opgenomen.

Or. fr

Motivering

De termijn moet 90 dagen blijven, om de kwaliteit van de geneesmiddelenbeoordeling in de 
lidstaten en bijgevolg de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënt niet in gevaar te 
brengen.  Uit de door de Commissie uitgevoerde openbare raadpleging is immers gebleken dat 
het merendeel van de betrokken partijen, inclusief de producenten van de oorspronkelijke 
geneesmiddelen, de bestaande termijnen voldoende acht. Deze termijnen zijn nodig voor een 
kwalitatief hoogstaande evaluatie, gezien het feit dat de producten het resultaat zijn van steeds 
complexer en innoverender onderzoek.

Amendement 204
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Ongeacht de organisatie van hun (6) Ongeacht de organisatie van hun 
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interne procedures zien de lidstaten erop 
toe dat de in lid 5 van dit artikel 
vastgestelde procedure voor opneming en 
de in artikel 3 vastgestelde procedure voor 
goedkeuring van een prijs samen niet meer 
dan 120 dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

interne procedures zien de lidstaten erop 
toe dat de in lid 5 van dit artikel 
vastgestelde procedure voor opneming en 
de in artikel 3 vastgestelde procedure voor 
goedkeuring van een prijs samen niet meer 
dan 120 dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 50 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

Or. hu

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn van 30 dagen is voor de autoriteiten moeilijk na te 
leven. Een al te korte termijn schaadt de kwaliteit van de besluitvorming

Amendement 205
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 180 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten een 
evaluatie van gezondheidstechnologie 
omvat, mag de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen ook niet meer dan 180 
dagen bedragen. Voor generieke 
geneesmiddelen mag deze termijn niet 
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termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

meer dan 60 dagen bedragen, op 
voorwaarde dat het referentiegeneesmiddel 
al in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg is opgenomen. Deze 
termijnen mogen overeenkomstig lid 5 van 
dit artikel of lid 5 van artikel 3 worden 
verlengd.

Or. sl

Amendement 206
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 180 
dagen vergen. Voor generieke 
geneesmiddelen mag deze termijn niet 
meer dan 180 dagen bedragen, op 
voorwaarde dat het referentiegeneesmiddel 
al in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg is opgenomen. Deze 
termijnen mogen overeenkomstig lid 5 van 
dit artikel of lid 5 van artikel 3 worden 
verlengd en overeenkomstig de bepalingen 
van het vorige lid worden opgeschort.

Or. en

Amendement 207
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 180 
dagen vergen. Voor generieke 
geneesmiddelen mag deze termijn niet 
meer dan 60 dagen bedragen, op 
voorwaarde dat het referentiegeneesmiddel 
al in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg is opgenomen. Deze 
termijnen mogen overeenkomstig lid 5 van 
dit artikel of lid 5 van artikel 3 worden 
verlengd.

Or. en

Amendement 208
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 180 
dagen vergen. Voor generieke 
geneesmiddelen mag deze termijn niet 
meer dan 90 dagen bedragen, op 
voorwaarde dat het referentiegeneesmiddel 
al in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg is opgenomen. Deze 
termijnen mogen overeenkomstig lid 5 van 
dit artikel of lid 5 van artikel 3 worden 
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op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

verlengd.

Or. fr

Amendement 209
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 50 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Voor biosimilaire geneesmiddelen mag 
deze termijn niet meer dan 120 dagen 
bedragen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen. Deze termijnen mogen 
overeenkomstig lid 5 van dit artikel of lid 5 
van artikel 3 worden verlengd.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tijdslimiet van 30 dagen is voor de autoriteiten wellicht te kort, met mogelijk 
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negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het besluit. Aangezien voor biosimilaire 
geneesmiddelen de exclusiviteitsrechten zijn vervallen of weldra vervallen zullen, vormen deze 
geneesmiddelen een relatief nieuwe categorie, zodat de periode van indiening tot goedkeuring 
maximum 120 dagen moet bedragen.

Amendement 210
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 180 
dagen vergen. Voor generieke 
geneesmiddelen mag deze termijn niet 
meer dan 90 dagen bedragen, op 
voorwaarde dat het referentiegeneesmiddel 
al in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg is opgenomen. Deze 
termijnen mogen overeenkomstig lid 5 van 
dit artikel of lid 5 van artikel 3 worden 
verlengd.

Or. en

Amendement 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
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procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 60 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het generieke product 
in wezen gelijkwaardig is aan het 
referentiegeneesmiddel, overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG, en het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

Or. en

Amendement 212
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 120 
dagen vergen. Wanneer het 
besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, mag de 
termijn voor de betrokken geneesmiddelen 
niet meer dan 180 dagen bedragen. Voor 
generieke geneesmiddelen mag deze 
termijn niet meer dan 30 dagen bedragen, 
op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 

6. Ongeacht de organisatie van hun interne 
procedures zien de lidstaten erop toe dat de 
in lid 5 van dit artikel vastgestelde 
procedure voor opneming en de in artikel 3 
vastgestelde procedure voor goedkeuring 
van een prijs samen niet meer dan 180 
dagen vergen. Voor generieke 
geneesmiddelen mag deze termijn niet 
meer dan 30 dagen bedragen, op 
voorwaarde dat het referentiegeneesmiddel 
in wezen gelijkwaardig is in de zin van 
Richtlijn 2001/83/EG en al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.
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stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

Or. fr

Motivering

Er moet worden voorzien in één regeling voor de termijn. De termijn moet 90 dagen blijven, om 
de kwaliteit van de geneesmiddelenbeoordeling in de lidstaten en bijgevolg de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de patiënt niet in gevaar te brengen.  Uit de door de Commissie uitgevoerde 
openbare raadpleging is immers gebleken dat het merendeel van de betrokken partijen, inclusief 
de producenten van de oorspronkelijke geneesmiddelen, de bestaande termijnen voldoende acht. 
Deze termijnen zijn nodig voor een kwalitatief hoogstaande evaluatie, gezien het feit dat de 
producten het resultaat zijn van steeds complexer en innoverender onderzoek. 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. 
Daarom moet worden voorzien in toereikende termijnen, om de bevoegde autoriteiten in staat te 
stellen een kwalitatief hoogstaande evaluatie van de geneesmiddelen in kwestie uit te voeren.

Amendement 213
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid bedoelde besluiten bevatten 
ook een advies of aanbeveling van 
deskundigen waarop ze zijn gebaseerd. De 
aanvrager wordt in kennis gesteld van alle 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, met inbegrip van het beroep in 
rechte, van de rechtsmiddelenprocedure 
overeenkomstig artikel 8, en van de 
daarvoor gestelde termijnen.

De in dit lid bedoelde besluiten bevatten 
ook een advies of aanbeveling van 
deskundigen waarop ze zijn gebaseerd. De 
aanvrager wordt in kennis gesteld van alle 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, met inbegrip van het beroep in 
rechte, en van de daarvoor gestelde 
termijnen.

Or. en

Amendement 214
Michèle Rivasi



AM\917073NL.doc 51/101 PE498.042v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid bedoelde besluiten bevatten 
ook een advies of aanbeveling van 
deskundigen waarop ze zijn gebaseerd. De 
aanvrager wordt in kennis gesteld van alle 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan, met inbegrip van het beroep in 
rechte, van de rechtsmiddelenprocedure 
overeenkomstig artikel 8, en van de 
daarvoor gestelde termijnen.

De in dit lid bedoelde besluiten bevatten 
ook een advies of aanbeveling van 
deskundigen waarop ze zijn gebaseerd. 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

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 
van de prijs van geneesmiddelen en voor de opname ervan in de vergoedingsregeling, die 
worden toegepast door administratieve instanties.

Amendement 215
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De criteria die gelden voor de in het 
vorige lid bedoelde besluiten, omvatten 
een beoordeling van de medische 
behoeften waarin niet is voorzien en van 
de klinische baten, de sociale baten, de 
innovatie en de bescherming van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Or. es

Amendement 216
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten maken in een passende 
publicatie de criteria bekend die de 
bevoegde autoriteiten moeten hanteren bij 
hun besluit om geneesmiddelen al dan 
niet in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg op te nemen, en delen 
deze mede aan de Commissie.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien het tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort om te besluiten of een geneesmiddel 
al dan niet in het openbare stelsel van gezondheidszorg wordt opgenomen, zijn de lidstaten niet 
verplicht de Commissie op voorhand mee te delen welke beoordelingscriteria zij hiervoor 
hanteren.

Amendement 217
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten maken in een passende 
publicatie de criteria bekend die de 
bevoegde autoriteiten moeten hanteren bij 
hun besluit om geneesmiddelen al dan niet 
in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg op te nemen, en delen 
deze mede aan de Commissie.

8. De lidstaten maken in een passende 
publicatie de criteria bekend die de 
bevoegde autoriteiten moeten hanteren bij 
hun besluit om geneesmiddelen al dan niet 
in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg op te nemen, en delen 
deze mede aan de Commissie. Deze 
criteria omvatten een beoordeling van de 
medische behoeften waarin niet is 
voorzien en van de klinische baten, de 
sociale baten, de innovatie en de 
bescherming van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen.

Or. es
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Amendement 218
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Rechtsmiddelenprocedure bij niet 
naleving van de termijnen voor de 
opneming van geneesmiddelen in stelsels 
van gezondheidszorg
1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.
2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
bevoegdheid verlenen om: 
a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of te 
voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;

b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;

c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging. 

Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk en 
de noodzaak ervoor te zorgen dat de boete 
zelf een afschrikkende werking heeft om 
verdere inbreuken te voorkomen. 

De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
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hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met het 
openbaar belang, en mag besluiten deze 
maatregelen niet toe te staan wanneer hun 
negatieve gevolgen groter dan hun 
voordelen zouden kunnen zijn.

3. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet. 
4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
worden gehandhaafd. 
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van artikel 
267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie. 

Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter van 
die instantie heeft dezelfde juridische en 
beroepskwalificaties als een rechter. Die 
instantie neemt haar besluiten na een 
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procedure op tegenspraak en deze besluiten 
zijn, met middelen die door elke lidstaat 
worden vastgesteld, juridisch bindend.

Or. cs

Amendement 219
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Rechtsmiddelenprocedure bij niet 
naleving van de termijnen voor de 
opneming van geneesmiddelen in stelsels 
van gezondheidszorg
1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.
2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
bevoegdheid verlenen om:
a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of 
te voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;
b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;
c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
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en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen.
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met 
het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.
3. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet.
4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
worden gehandhaafd.
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van 
artikel 267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie.
Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
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bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter 
van die instantie heeft dezelfde juridische
en beroepskwalificaties als een rechter. 
Die instantie neemt haar besluiten na een 
procedure op tegenspraak en deze 
besluiten zijn, met middelen die door elke 
lidstaat worden vastgesteld, juridisch 
bindend.

Or. fr

Motivering

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures ne sont pas 
concernées par le champ d’application de cette Directive, portant sur les procédures concernant 
l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui sont réalisées par 
des organes administratifs.

Amendement 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Rechtsmiddelenprocedure bij niet 
naleving van de termijnen voor de 
opneming van geneesmiddelen in stelsels 
van gezondheidszorg
1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.
2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de
lidstaten een instantie aan, die zij de 
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bevoegdheid verlenen om:
a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of 
te voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;
b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;
c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen.
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met 
het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.
3. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet.
4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
worden gehandhaafd.
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
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geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van 
artikel 267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie.
Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter 
van die instantie heeft dezelfde juridische 
en beroepskwalificaties als een rechter. 
Die instantie neemt haar besluiten na een 
procedure op tegenspraak en deze 
besluiten zijn, met middelen die door elke 
lidstaat worden vastgesteld, juridisch 
bindend.

Or. en

Amendement 221
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Rechtsmiddelenprocedure bij niet 
naleving van de termijnen voor de 
opneming van geneesmiddelen in stelsels 
van gezondheidszorg
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1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.
2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
bevoegdheid verlenen om:
a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of 
te voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;
b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;
c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen.
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met 
het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.
3. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet.
4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
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worden gehandhaafd.
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van 
artikel 267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie.
Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter 
van die instantie heeft dezelfde juridische 
en beroepskwalificaties als een rechter. 
Die instantie neemt haar besluiten na een 
procedure op tegenspraak en deze 
besluiten zijn, met middelen die door elke 
lidstaat worden vastgesteld, juridisch 
bindend.

Or. sl

Amendement 222
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.

De lidstaten waarborgen dat de aanvrager 
doeltreffende en snelle rechtsmiddelen ter 
beschikking staan, indien de in artikel 7 
vastgestelde termijnen niet worden 
nageleefd.

2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
bevoegdheid verlenen om:

Schrappen

a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of 
te voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;
b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;
c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen.
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met 
het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.
3. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet.
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4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
worden gehandhaafd.
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van 
artikel 267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie. 
Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter 
van die instantie heeft dezelfde juridische 
en beroepskwalificaties als een rechter. 
Die instantie neemt haar besluiten na een 
procedure op tegenspraak en deze 
besluiten zijn, met middelen die door elke 
lidstaat worden vastgesteld, juridisch 
bindend.

Or. en

Amendement 223
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.

De lidstaten waarborgen dat de aanvrager 
doeltreffende en snelle rechtsmiddelen ter 
beschikking staan, indien de in artikel 7 
vastgestelde termijnen niet worden 
nageleefd.

2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
bevoegdheid verlenen om:
a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of 
te voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;
b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;
c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen.
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met 
het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.
3. Een besluit om geen voorlopige 
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maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet.
4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
worden gehandhaafd.
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van 
artikel 267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie.
Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter 
van die instantie heeft dezelfde juridische 
en beroepskwalificaties als een rechter. 
Die instantie neemt haar besluiten na een 
procedure op tegenspraak en deze 
besluiten zijn, met middelen die door elke 
lidstaat worden vastgesteld, juridisch 
bindend.

Or. fr
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Motivering

De lidstaten moeten voorzien in beroepsmiddelen, maar de Commissie is te prescriptief, wat de 
uitvoeringswijze betreft, en gaat haar bevoegdheden te buiten. Bovendien kan moeilijk worden 
geaccepteerd dat de overheid wegens vertraging schadevergoeding moet betalen aan een 
farmaceutisch bedrijf.

Amendement 224
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat de 
aanvrager doeltreffende en snelle 
rechtsmiddelen ter beschikking staan, 
indien de in artikel 7 vastgestelde 
termijnen niet worden nageleefd.

De lidstaten waarborgen dat de aanvrager 
doeltreffende en snelle rechtsmiddelen ter 
beschikking staan, indien de in artikel 7 
vastgestelde termijnen niet worden 
nageleefd.

2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
bevoegdheid verlenen om:

Schrappen

a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of 
te voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;
b) de aanvrager bij niet naleving van de in 
artikel 7 vastgestelde termijnen 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer 
schadevergoeding wordt gevorderd, tenzij 
de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat zij 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;
c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen.
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
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mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met 
het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.
3. Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen te nemen laat andere door de 
verzoeker ingeroepen rechten onverlet.
4. De lidstaten waarborgen dat de door de 
voor de rechtsmiddelenprocedures 
verantwoordelijke instanties genomen 
besluiten op doeltreffende wijze kunnen 
worden gehandhaafd.
5. De in lid 2 bedoelde instantie is 
onafhankelijk van de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van de prijzen van geneesmiddelen of de 
bepaling van het aanbod aan door de 
stelsels van gezondheidszorg gedekte 
geneesmiddelen.
6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt, wanneer die 
instantie geen rechterlijke instantie is, 
voorzien in procedures waarmee tegen de 
door de onafhankelijke instantie genomen 
vermoedelijk onwettige maatregelen of 
vermoede tekortkomingen bij de 
uitoefening van de haar opgedragen 
bevoegdheden, beroep kan worden 
ingesteld bij een andere instantie die een 
rechterlijke instantie is in de zin van 
artikel 267 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en die 
onafhankelijk is van zowel de bevoegde 
autoriteit als de in lid 2 bedoelde instantie.
Voor de benoeming en de beëindiging van 
het mandaat van de leden van de in lid 2 
bedoelde instantie gelden dezelfde 
voorwaarden als voor rechters, wat betreft 
de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun 
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter 
van die instantie heeft dezelfde juridische 
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en beroepskwalificaties als een rechter. 
Die instantie neemt haar besluiten na een 
procedure op tegenspraak en deze 
besluiten zijn, met middelen die door elke 
lidstaat worden vastgesteld, juridisch 
bindend.

Or. en

Amendement 225
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke beslissing om een geneesmiddel uit 
te sluiten van dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van het 
betrokken product te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria. Alle evaluaties, 
adviezen of aanbevelingen van 
deskundigen waarop dergelijke 
beslissingen gebaseerd zijn, worden erin 
opgenomen. De aanvrager wordt in kennis 
gesteld van alle beschikbare 
rechtsmiddelen, met inbegrip van het 
beroep in rechte, en van de daarvoor 
gestelde termijnen.

1. Elke beslissing om een geneesmiddel uit 
te sluiten van dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van het 
betrokken product te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is 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 226
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1



AM\917073NL.doc 69/101 PE498.042v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke beslissing om een geneesmiddel uit 
te sluiten van dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van het 
betrokken product te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria. Alle evaluaties, 
adviezen of aanbevelingen van 
deskundigen waarop dergelijke
beslissingen gebaseerd zijn, worden erin
opgenomen. De aanvrager wordt in kennis 
gesteld van alle beschikbare 
rechtsmiddelen, met inbegrip van het 
beroep in rechte, en van de daarvoor 
gestelde termijnen.

1. Elke beslissing om een geneesmiddel uit 
te sluiten van dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van het 
betrokken product te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria. In dergelijke 
beslissingen worden een beoordeling van 
de medische behoeften waarin niet is 
voorzien, de klinische impact, de sociale 
kosten en de bescherming van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen, alsmede
alle evaluaties, adviezen of aanbevelingen 
van deskundigen waarop de beslissingen 
gebaseerd zijn opgenomen. De aanvrager 
wordt in kennis gesteld van alle 
beschikbare rechtsmiddelen, met inbegrip 
van het beroep in rechte, en van de 
daarvoor gestelde termijnen.

Or. es

Amendement 227
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beslissing om een categorie van 
geneesmiddelen uit te sluiten van de 
dekking van het openbare stelsel van 
gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van de 
betrokken categorie te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria en wordt 
gepubliceerd in een geschikte publicatie.

2. Elke beslissing om een categorie van 
geneesmiddelen uit te sluiten van de 
dekking van het openbare stelsel van 
gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van de 
betrokken categorie te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria.

Or. fr

Motivering

De vereiste inzake het voorleggen van een gedetailleerde motivering voor elk besluit van de 
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autoriteiten tot uitsluiting van een geneesmiddel uit het openbare gezondheidsstelsel, dat 
bijgevolg ingaat tegen de commerciële belangen van de producenten, is buitenproportioneel.

Amendement 228
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke beslissing om een categorie van 
geneesmiddelen uit te sluiten van de 
dekking van het openbare stelsel van 
gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van de 
betrokken categorie te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria en wordt gepubliceerd 
in een geschikte publicatie.

2. Elke beslissing om een categorie van 
geneesmiddelen uit te sluiten van de 
dekking van het openbare stelsel van 
gezondheidszorg of om de 
dekkingsomvang of -voorwaarden van de 
betrokken categorie te wijzigen, omvat een 
motivering die gebaseerd is op objectieve, 
verifieerbare criteria en wordt gepubliceerd 
in een geschikte publicatie. Deze criteria 
omvatten een beoordeling van de 
medische behoeften waarin niet is 
voorzien, de klinische impact, de sociale 
kosten en de bescherming van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Or. es

Amendement 229
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Classificatie van geneesmiddelen met het 
oog op de opneming ervan in stelsels van 
gezondheidszorg
1. De leden 2, 3 en 4 zijn van toepassing 
wanneer geneesmiddelen gegroepeerd of 
ingedeeld worden volgens therapeutische 
of andere criteria met het oog op de 
dekking ervan door het openbare stelsel 
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van gezondheidszorg.
2. De lidstaten maken de objectieve, 
verifieerbare criteria bekend op basis 
waarvan geneesmiddelen ingedeeld 
worden met het oog op de opneming ervan 
in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg, in een geschikte 
publicatie en delen deze mede aan de 
Commissie.
3. Voor de geneesmiddelen die zo 
gegroepeerd of ingedeeld worden, maken 
de lidstaten de methodologieën bekend die 
gebruikt worden om de omvang of 
voorwaarden van hun opneming in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg te 
bepalen, in een geschikte publicatie, en 
delen zij deze mede aan de Commissie.
4. Op verzoek van de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
vermelden de bevoegde autoriteiten de 
objectieve gegevens op basis waarvan ze 
de dekkingsregelingen voor zijn 
geneesmiddel bepaald hebben krachtens 
de in de leden 2 en 3 bedoelde criteria en 
methodologieën. In dit geval informeren 
de bevoegde autoriteiten de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
eveneens over alle beschikbare 
rechtsmiddelen, met inbegrip van het 
beroep in rechte, en van de daarvoor 
gestelde termijnen.

Or. cs

Amendement 230
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Maatregelen om het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen te controleren 
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of te bevorderen
1. Leden 2, 3 en 4 zijn van toepassing 
wanneer een lidstaat maatregelen treft die 
tot doel hebben het voorschrijven van 
specifiek aangewezen geneesmiddelen te 
controleren of te bevorderen.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn 
gebaseerd op objectieve, verifieerbare 
criteria.
3. De in lid 1 bedoelde maatregelen, met 
inbegrip van alle evaluaties, adviezen of 
aanbevelingen van deskundigen waarop 
ze gebaseerd zijn, worden gepubliceerd in 
een geschikte publicatie.
4. Bij een verzoek om het in de handel 
brengen van een geneesmiddel door een 
vergunninghouder wiens belangen of 
rechtspositie beïnvloed worden door de in 
lid 1 bedoelde maatregelen, vermelden de 
bevoegde autoriteiten de objectieve 
gegevens en criteria op basis waarvan 
deze maatregelen genomen werden met 
betrekking tot zijn geneesmiddel. In dit 
geval informeren de bevoegde autoriteiten 
de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen eveneens over alle 
beschikbare rechtsmiddelen, met inbegrip 
van het beroep in rechte, en van de 
daarvoor gestelde termijnen.

Or. cs

Amendement 231
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Leden 2, 3 en 4 zijn van toepassing
wanneer een lidstaat maatregelen treft die 
tot doel hebben het voorschrijven van 
specifiek aangewezen geneesmiddelen te 
controleren of te bevorderen.

1. Leden 2 en 3 zijn van toepassing 
wanneer een lidstaat maatregelen treft die 
tot doel hebben het voorschrijven van 
specifiek aangewezen geneesmiddelen te 
controleren of te bevorderen.
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Or. fr

Amendement 232
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen, met 
inbegrip van alle evaluaties, adviezen of 
aanbevelingen van deskundigen waarop 
ze gebaseerd zijn, worden gepubliceerd in 
een geschikte publicatie.

Schrappen

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 233
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen, met 
inbegrip van alle evaluaties, adviezen of 
aanbevelingen van deskundigen waarop ze 
gebaseerd zijn, worden gepubliceerd in een 
geschikte publicatie.

3. De in lid 1 bedoelde maatregelen, met 
inbegrip van alle evaluaties, adviezen of 
aanbevelingen van deskundigen waarop ze 
gebaseerd zijn, worden gepubliceerd in een 
geschikte publicatie en ter beschikking 
gesteld voor inzage door het publiek.

Or. sl

Amendement 234
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij een verzoek om het in de handel 
brengen van een geneesmiddel door een 
vergunninghouder wiens belangen of 
rechtspositie beïnvloed worden door de in 
lid 1 bedoelde maatregelen, vermelden de 
bevoegde autoriteiten de objectieve 
gegevens en criteria op basis waarvan 
deze maatregelen genomen werden met 
betrekking tot zijn geneesmiddel. In dit 
geval informeren de bevoegde autoriteiten 
de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen eveneens over alle 
beschikbare rechtsmiddelen, met inbegrip 
van het beroep in rechte, en van de 
daarvoor gestelde termijnen.

Schrappen

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.

Amendement 235
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij een verzoek om het in de handel 
brengen van een geneesmiddel door een 
vergunninghouder wiens belangen of 
rechtspositie beïnvloed worden door de in 
lid 1 bedoelde maatregelen, vermelden de 
bevoegde autoriteiten de objectieve 
gegevens en criteria op basis waarvan deze 
maatregelen genomen werden met 
betrekking tot zijn geneesmiddel. In dit 
geval informeren de bevoegde autoriteiten 

4. Bij een verzoek om het in de handel 
brengen van een geneesmiddel door een 
vergunninghouder wiens belangen of 
rechtspositie beïnvloed worden door de in 
lid 1 bedoelde maatregelen, vermelden de 
bevoegde autoriteiten de objectieve 
gegevens en criteria op basis waarvan deze 
maatregelen genomen werden met 
betrekking tot zijn geneesmiddel.
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de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen eveneens over alle 
beschikbare rechtsmiddelen, met inbegrip 
van het beroep in rechte, en van de 
daarvoor gestelde termijnen.

Or. fr

Motivering

Het is normaal dat de houders van een vergunning voor het in de handel brengen worden 
geïnformeerd over de redenen voor de vaststelling van maatregelen om het voorschrijven van 
specifieke geneesmiddelen te controleren of te bevorderen, maar deze maatregelen zijn het 
gevolg van een keuze op nationaal niveau, gewoonlijk om de gezondheidsuitgaven te beperken, 
en het is paradoxaal om voor deze maatregelen te voorzien in een financiële vergoeding.

Amendement 236
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijnen vastgelegd in de artikelen 3, 
4, 5 en 7 worden opgevat als de periode 
tussen de ontvangst van een aanvraag of 
aanvullende informatie, al naar gelang van 
de situatie, en de effectieve
inwerkingtreding van de desbetreffende
beslissing. Alle deskundige evaluaties en 
administratieve stappen die nodig zijn om 
de beslissing te nemen en in werking te 
doen treden, worden binnen de 
voorgeschreven termijnen uitgevoerd.

De termijnen vastgelegd in de artikelen 3, 
4, 5 en 7 worden opgevat als de periode 
tussen de ontvangst van een aanvraag of 
aanvullende informatie, al naar gelang van 
de situatie, en de vaststelling van de 
beslissing. Alle deskundige evaluaties en 
administratieve stappen die nodig zijn om 
de beslissing te nemen en in werking te 
doen treden, worden binnen de 
voorgeschreven termijnen uitgevoerd.

Or. cs

Amendement 237
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor generieke geneesmiddelen omvatten 
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de termijnen evenwel niet een bepaalde 
periode voor de aanvraag en een bepaalde 
periode voor de inwerkingtreding, op 
voorwaarde dat geen van deze perioden 
langer duurt dan één kalendermaand elk 
en dat deze perioden expliciet geregeld 
zijn door de nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren.

Or. en

Amendement 238
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als in het kader van de besluitvorming is 
voorzien in onderhandelingen tussen de 
producent die de aanvraag indient en de 
bevoegde autoriteit, worden de termijnen 
in de artikelen 3, 4, 5 en 7 opgeschort tot 
de bevoegde autoriteit de reactie van de 
producent die de aanvraag indient, op 
haar voorstellen heeft ontvangen.

Or. fr

Amendement 239
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Aanvullend bewijs van kwaliteit, 
veiligheid, doeltreffendheid of bio-
equivalentie
In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 



AM\917073NL.doc 77/101 PE498.042v02-00

NL

inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw
beoordeeld door de lidstaten.

Or. en

Amendement 240
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullend bewijs van kwaliteit, 
veiligheid, doeltreffendheid of bio-
equivalentie

Aanvullend bewijs van kwaliteit, 
veiligheid, doeltreffendheid, bio-
equivalentie of biosimilariteit

Or. fr

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 biovergelijkbaarheid in de tekst op te nemen.

Amendement 241
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullend bewijs van kwaliteit, 
veiligheid, doeltreffendheid of bio-
equivalentie

Bewijs van kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid of bio-equivalentie

Or. fr

Amendement 242
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw beoordeeld 
door de lidstaten.

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is (de 
kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en 
bio-equivalentie van het geneesmiddel)
niet opnieuw beoordeeld door de lidstaten.
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 243
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw beoordeeld 
door de lidstaten.

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de
essentiële elementen waarop de 
vergunning voor het in de handel brengen 
gebaseerd is (kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid, bio-equivalentie of 
biosimilariteit), niet opnieuw beoordeeld 
door de lidstaten. De lidstaten hebben 
evenwel onbeperkte toegang tot de 
gegevens die de met de afgifte van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
belaste autoriteit gebruikt, om in het 
kader van het stelsel van gezondheidszorg 
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de relatieve veiligheid en doeltreffendheid 
van een geneesmiddel te beoordelen. 

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten de relatieve therapeutische waarde opnieuw kunnen beoordelen. De 
relatieve waarde van een geneesmiddel kan namelijk sterk wisselen, afhankelijk van het op de 
markt komen van nieuwe, gelijkaardige moleculen of van de ontdekking van een nieuwe 
therapeutische eigenschap. Dergelijke vergelijkende beoordelingen behoren bovendien niet tot 
de bevoegdheden van de instanties die de vergunningen voor het op de markt brengen van een 
geneesmiddel verstrekken. Een herbeoordeling van de bio-equivalentie is evenwel niet nodig.

Amendement 244
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement-{}-

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw beoordeeld 
door de lidstaten.

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw beoordeeld 
door de lidstaten. De lidstaten krijgen 
evenwel onbeperkte toegang 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, voor de 
uitvoering van een evaluatie. De bevoegde 
autoriteiten moeten ook het recht hebben 
voor de evaluatie bijkomende gegevens te 
vragen.

Or. en

Amendement 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

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

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van
het geneesmiddel, niet opnieuw 
beoordeeld door de lidstaten.

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen wordt de 
vergunning voor het in de handel brengen
door de lidstaten niet opnieuw beoordeeld, 
met name wat de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel en de criteria voor de 
toekenning van de status van 
weesgeneesmiddel betreft.

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.

Amendement 246
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw
beoordeeld door de lidstaten.

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen mogen de
lidstaten zich niet tot doel stellen de 
absolute elementen waarop de vergunning 
voor het in de handel brengen gebaseerd is
(kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en 
bio-equivalentie), opnieuw te 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 
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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

Motivering

Een verkeerde interpretatie van dit artikel 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 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanvragen, besluitvormingsprocedures 
en beslissingen om de prijzen van 
geneesmiddelen te regelen overeenkomstig 
artikel 3 of om dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg te bepalen 
overeenkomstig de artikelen 7 en 9, 
worden door de lidstaten als 
administratieve procedures beschouwd die 
als zodanig losstaan van de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten.

1. Besluitvormingsprocedures en 
beslissingen om de prijzen van 
geneesmiddelen te regelen overeenkomstig 
artikel 3 of om dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg te bepalen 
overeenkomstig de artikelen 7 en 9, 
worden door de lidstaten als 
administratieve procedures beschouwd die 
als zodanig losstaan van de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten.

Or. it

Amendement 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanvragen, besluitvormingsprocedures 
en beslissingen om de prijzen van 
geneesmiddelen te regelen overeenkomstig 
artikel 3 of om dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg te bepalen 
overeenkomstig de artikelen 7 en 9, 
worden door de lidstaten als 
administratieve procedures beschouwd die 
als zodanig losstaan van de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten.

1. Besluitvormingsprocedures en 
beslissingen om de prijzen van 
geneesmiddelen te regelen overeenkomstig 
artikel 3 of om dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg te bepalen 
overeenkomstig de artikelen 7 en 9, 
worden door de lidstaten als 
administratieve procedures beschouwd die 
als zodanig losstaan van de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten.

Or. it

Amendement 249
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten vormt geen geldige 
basis om beslissingen in verband met de 
prijs van een geneesmiddel of de opneming 
ervan in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te weigeren, op te 
schorten of te herroepen.

2. De bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten vormt geen geldige 
basis om beslissingen in verband met de 
prijs van een geneesmiddel of de opneming 
ervan in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te weigeren, op te 
schorten of te herroepen. De lidstaten mag 
evenwel onder geen beding de 
bevoegdheid worden ontnomen de 
intellectuele eigendom te controleren.

Or. sl

Amendement 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn onverminderd de 
wetgeving van de Unie en de nationale 

3. De leden 1 en 2 zijn onverminderd de 
wetgeving van de Unie en de nationale 
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wetgeving inzake de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten van 
toepassing.

wetgeving inzake de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten van 
toepassing. Om ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van dit artikel naar behoren 
worden toegepast, beletten deze 
bepalingen niet dat bij de bevoegde 
autoriteiten ingediende aanvragen of 
besluiten van de bevoegde autoriteiten met 
betrekking tot de prijszetting van een 
bepaald product of de opname ervan in 
een openbaar stelsel van gezondheidszorg 
worden beschouwd als objectieve en 
redelijke factoren waarmee de bevoegde 
gerechtelijke autoriteiten rekening mogen 
houden bij de beoordeling van de vraag of 
een intellectuele-eigendomsrecht wordt of 
zal worden geschonden. 

Or. it

Amendement 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van dit artikel naar behoren worden 
toegepast, beletten deze bepalingen niet 
dat bij de bevoegde autoriteiten 
ingediende aanvragen of besluiten van de 
bevoegde autoriteiten met betrekking tot 
de prijszetting van een bepaald product of 
de opname ervan in een openbaar stelsel 
van gezondheidszorg worden beschouwd 
als objectieve en redelijke factoren 
waarmee de bevoegde gerechtelijke 
autoriteiten rekening mogen houden bij 
de beoordeling van de vraag of een 
intellectuele-eigendomsrecht wordt of zal 
worden geschonden.

Or. it
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Amendement 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden 1 en 2 mogen zonder 
toepassing blijven in lidstaten waar de 
afgifte van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een generiek product 
of de opname van dit product in de 
vergoedingsregeling leidt tot een wijziging 
van de prijs en/of de 
vergoedingsvoorwaarden van het 
relevante referentieproduct.

Or. it

Amendement 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden 1 en 2 mogen zonder 
toepassing blijven in lidstaten waar de 
afgifte van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een generiek product 
of de opname van dit product in de 
vergoedingsregeling leidt tot een wijziging 
van de prijs en/of de 
vergoedingsvoorwaarden van het 
relevante referentieproduct. 

Or. it

Amendement 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten mogen specifieke 
maatregelen en wettelijke procedures 
vaststellen om de intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen in 
gevallen waar de afgifte van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van een generiek product of de opname 
van dit product in de vergoedingsregeling 
leidt tot een wijziging van de prijs en/of de 
vergoedingsvoorwaarden van het 
relevante referentieproduct.

Or. it

Amendement 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten mogen specifieke 
maatregelen en wettelijke procedures 
vaststellen om de intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen in 
gevallen waar de afgifte van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van een generiek product of de opname 
van dit product in de vergoedingsregeling 
leidt tot een wijziging van de prijs en/of de 
vergoedingsvoorwaarden van het 
relevante referentieproduct.

Or. it

Amendement 256
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
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Raadpleging van de belanghebbenden
Wanneer een lidstaat van plan is een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, stelt ze de belanghebbenden 
in staat om binnen een redelijke termijn 
hun zienswijze te geven over de 
ontwerpmaatregel. De bevoegde 
autoriteiten maken de regels bekend die 
van toepassing zijn op raadplegingen. De 
resultaten van de raadplegingen worden 
openbaar gemaakt, met uitzondering van 
vertrouwelijke informatie overeenkomstig 
Unie- en nationale wetgeving betreffende 
bedrijfsmatige vertrouwelijkheid.

Or. cs

Amendement 257
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat van plan is een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, stelt ze de belanghebbenden 
in staat om binnen een redelijke termijn 
hun zienswijze te geven over de 
ontwerpmaatregel. De bevoegde 
autoriteiten maken de regels bekend die 
van toepassing zijn op raadplegingen. De 
resultaten van de raadplegingen worden 
openbaar gemaakt, met uitzondering van 
vertrouwelijke informatie overeenkomstig 
Unie- en nationale wetgeving betreffende 
bedrijfsmatige vertrouwelijkheid.

Wanneer een lidstaat van plan is een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, stelt ze de belanghebbenden, 
met inbegrip van patiënten- en 
consumentenorganisaties, in staat om 
binnen een redelijke termijn hun zienswijze 
te geven over de ontwerpmaatregel. De 
bevoegde autoriteiten maken de regels 
bekend die van toepassing zijn op 
raadplegingen. De resultaten van de 
raadplegingen worden openbaar gemaakt, 
met uitzondering van vertrouwelijke 
informatie overeenkomstig Unie- en 
nationale wetgeving betreffende 
bedrijfsmatige vertrouwelijkheid.

Or. en
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Amendement 258
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat van plan is een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, stelt ze de belanghebbenden 
in staat om binnen een redelijke termijn 
hun zienswijze te geven over de 
ontwerpmaatregel. De bevoegde 
autoriteiten maken de regels bekend die 
van toepassing zijn op raadplegingen. De 
resultaten van de raadplegingen worden 
openbaar gemaakt, met uitzondering van 
vertrouwelijke informatie overeenkomstig 
Unie- en nationale wetgeving betreffende 
bedrijfsmatige vertrouwelijkheid.

Wanneer een lidstaat van plan is een 
maatregel grondig te herzien die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 
stelt ze de belanghebbenden in staat om 
binnen een redelijke termijn hun zienswijze 
te geven over de ontwerpmaatregel. De 
bevoegde autoriteiten maken de regels 
bekend die van toepassing zijn op 
raadplegingen. De resultaten van de 
raadplegingen worden openbaar gemaakt, 
met uitzondering van vertrouwelijke 
informatie overeenkomstig Unie- en 
nationale wetgeving betreffende 
bedrijfsmatige vertrouwelijkheid.

Or. fr

Amendement 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Prijstransparantie

1. De bevoegde autoriteiten publiceren 
minstens eenmaal per jaar in een 
passende publicatie een volledige lijst van 
de door hun stelsels van gezondheidszorg 
gedekte geneesmiddelen waarvan de prijs 
gedurende de periode in kwestie is 
vastgesteld, samen met de prijzen die voor 
dergelijke producten mogen worden 
aangerekend, en delen deze mee aan de 
Commissie.
2. De Commissie en de lidstaten 
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onderzoeken hoe zij voort blijven 
samenwerken met betrekking tot de 
werking van de EURIPID-databank met 
prijsinformatie, die een meerwaarde voor 
de hele EU oplevert, wat 
prijstransparantie betreft.

Or. en

Amendement 260
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kennisgeving van nationale 
ontwerpmaatregelen
1. Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.
2. In voorkomend geval doen de lidstaten 
tegelijkertijd mededeling van de teksten 
van de in hoofdzaak en rechtstreeks 
betrokken wettelijke en 
bestuursrechtelijke basisbepalingen, 
indien kennis van die teksten noodzakelijk 
is om de gevolgen van de voorgestelde 
maatregel te beoordelen.
3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.
4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
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medegedeeld.
De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.
5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 
deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.

Or. cs

Amendement 261
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kennisgeving van nationale 
ontwerpmaatregelen
(1) Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.
(2) In voorkomend geval doen de lidstaten 
tegelijkertijd mededeling van de teksten 
van de in hoofdzaak en rechtstreeks 
betrokken wettelijke en 
bestuursrechtelijke basisbepalingen, 
indien kennis van die teksten noodzakelijk 
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is om de gevolgen van de voorgestelde 
maatregel te beoordelen.
(3) De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.
(4) De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.
De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.
(5) Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 
deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.

Or. hu

Motivering

De in het voorstel opgenomen verplichting van voorafgaande kennisgeving met vervolgens een 
wachtperiode van drie maanden tot het uiterste tijdstip dat in acht moet worden genomen door 
de Commissie, wekt bezorgdheid. Met deze regeling kunnen de lidstaten onmogelijk flexibel 
reageren op macro-economische omstandigheden op grond waarvan een wijziging van de 
subsidiëringsregels verantwoord is.

Amendement 262
Alda Sousa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kennisgeving van nationale 
ontwerpmaatregelen
1. Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.
2. In voorkomend geval doen de lidstaten 
tegelijkertijd mededeling van de teksten 
van de in hoofdzaak en rechtstreeks 
betrokken wettelijke en 
bestuursrechtelijke basisbepalingen, 
indien kennis van die teksten noodzakelijk 
is om de gevolgen van de voorgestelde 
maatregel te beoordelen.
3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.
4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.
De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.
5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 



PE498.042v02-00 92/101 AM\917073NL.doc

NL

deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 263
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kennisgeving van nationale 
ontwerpmaatregelen
1. Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.
2. In voorkomend geval doen de lidstaten 
tegelijkertijd mededeling van de teksten 
van de in hoofdzaak en rechtstreeks 
betrokken wettelijke en 
bestuursrechtelijke basisbepalingen, 
indien kennis van die teksten noodzakelijk 
is om de gevolgen van de voorgestelde 
maatregel te beoordelen.
3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.
4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.
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De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.
5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 
deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 264
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kennisgeving van nationale 
ontwerpmaatregelen
1. Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.
2. In voorkomend geval doen de lidstaten 
tegelijkertijd mededeling van de teksten 
van de in hoofdzaak en rechtstreeks 
betrokken wettelijke en 
bestuursrechtelijke basisbepalingen, 
indien kennis van die teksten noodzakelijk 
is om de gevolgen van de voorgestelde 
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maatregel te beoordelen.
3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.
De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.
De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.
5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 
deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.

Or. fr

Motivering

De bepalingen van dit artikel gaan verder dan nodig is om het vooropgestelde doel te bereiken 
en zijn in strijd met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 265
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
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Kennisgeving van nationale 
ontwerpmaatregelen
1. Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.
2. In voorkomend geval doen de lidstaten
tegelijkertijd mededeling van de teksten 
van de in hoofdzaak en rechtstreeks 
betrokken wettelijke en 
bestuursrechtelijke basisbepalingen, 
indien kennis van die teksten noodzakelijk 
is om de gevolgen van de voorgestelde 
maatregel te beoordelen.
3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.
De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.
De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.
5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 
deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.
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Or. fr

Motivering

Met deze bureaucratische procedure kunnen de lidstaten niet snel reageren op een eventuele 
nieuwe situatie die het voortbestaan van hun stelsel van gezondheidszorg bedreigt. Met de 
voorgestelde regeling wordt bovendien inbreuk gepleegd op het recht van de lidstaten om hun 
stelsel van gezondheidszorg te organiseren en op het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 266
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer lidstaten van plan zijn een 
maatregel aan te nemen of te wijzigen die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, delen zij de geplande 
ontwerpmaatregel onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.

1. Wanneer lidstaten een maatregel
aannemen of wijzigen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 
delen zij de definitieve tekst mede aan de 
Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is.

Or. fr

Amendement 267
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
ontwerpmaatregel opnieuw mede, indien 
ze wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 
die de reikwijdte of inhoud ervan 
aanzienlijk veranderen of die het 
aanvankelijk geplande tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging inkorten.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 268
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de 
lidstaat die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.

Schrappen

De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen 
van de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk 
onverenigbaar is met de wetgeving van de 
Unie.

Or. fr

Amendement 269
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de lidstaat 
die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.

De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen twee maanden mede aan de lidstaat 
die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld.

Or. sl

Amendement 270
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 

Schrappen
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deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie. Als de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
opmerkingen heeft gemaakt, wordt bij 
deze mededeling een verslag gevoegd over 
de acties die ondernomen werden in 
antwoord op de opmerkingen van de 
Commissie.

Or. fr

Amendement 271
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 31 januari […] [voeg een 
datum in: het jaar volgend op de datum 
vermeld in artikel 18, lid 1, eerste alinea], 
en uiterlijk 31 januari en 1 juli van elk 
daaropvolgend jaar verstrekken de lidstaten 
aan de Commissie en publiceren ze in een 
geschikte publicatie een gedetailleerd 
verslag met de volgende informatie:

1. Uiterlijk 31 januari […] [voeg een 
datum in: het jaar volgend op de datum 
vermeld in artikel 18, lid 1, eerste alinea], 
en uiterlijk 31 januari van elk 
daaropvolgend jaar verstrekken de lidstaten 
aan de Commissie en publiceren ze in een 
geschikte publicatie een gedetailleerd 
verslag met de volgende informatie:

Or. cs

Amendement 272
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 31 januari […] [voeg een 
datum in: het jaar volgend op de datum 
vermeld in artikel 18, lid 1, eerste alinea], 
en uiterlijk 31 januari en 1 juli van elk 
daaropvolgend jaar verstrekken de lidstaten 
aan de Commissie en publiceren ze in een 
geschikte publicatie een gedetailleerd 
verslag met de volgende informatie:

1. Uiterlijk 31 januari […] [voeg een 
datum in: het jaar volgend op de datum 
vermeld in artikel 18, lid 1, eerste alinea], 
en uiterlijk 31 januari van elk 
daaropvolgend jaar verstrekken de lidstaten 
aan de Commissie en publiceren ze in een 
geschikte publicatie een gedetailleerd 
verslag met de volgende informatie:
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Or. fr

Amendement 273
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 31 januari […] [voeg een 
datum in: het jaar volgend op de datum 
vermeld in artikel 18, lid 1, eerste alinea], 
en uiterlijk 31 januari en 1 juli van elk 
daaropvolgend jaar verstrekken de lidstaten 
aan de Commissie en publiceren ze in een 
geschikte publicatie een gedetailleerd 
verslag met de volgende informatie:

1. Uiterlijk 31 januari […] [voeg een 
datum in: het jaar volgend op de datum 
vermeld in artikel 18, lid 1, eerste alinea], 
en uiterlijk 31 januari van elk 
daaropvolgend jaar verstrekken de lidstaten 
aan de Commissie en publiceren ze in een 
geschikte publicatie een gedetailleerd 
verslag met de volgende informatie:

Or. fr

Motivering

Deze verslagen moeten worden gepubliceerd eenmaal per jaar, om een te hoge administratieve 
belasting te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat zij kunnen worden gebaseerd op een 
breder scala aan gegevens, zodat een algemenere kijk mogelijk is.

Amendement 274
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie publiceert om de zes 
maanden een verslag over de informatie 
die de lidstaten voorgelegd hebben 
overeenkomstig lid 1.

2. De Commissie publiceert eenmaal per 
jaar een verslag over de informatie die de 
lidstaten voorgelegd hebben 
overeenkomstig lid 1.

Or. cs

Amendement 275
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk voor [laatste 
dag van de 12e maand volgend op de 
publicatie van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede aan de 
Commissie.

1. De lidstaten dienen uiterlijk voor [laatste 
dag van de 24e maand volgend op de 
publicatie van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede aan de 
Commissie.

Or. cs

Amendement 276
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Verslag over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn
1. Voor [datum invoegen: binnen twee 
jaar na de datum vermeld in de tweede 
alinea van artikel 18, lid 1] en daarna om 
de drie jaar zenden de lidstaten een 
verslag naar de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn.
2. Voor [datum invoegen: binnen drie jaar 
na de datum vermeld in de tweede alinea 
van artikel 18, lid 1] legt de Commissie 
een verslag over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn voor aan het Europees 
Parlement en de Raad. Bij het verslag 
kunnen alle passende voorstellen worden 
gevoegd.

Or. cs

Amendement 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor [datum invoegen: binnen drie jaar 
na de datum vermeld in de tweede alinea 
van artikel 18, lid 1] legt de Commissie een 
verslag over de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn voor aan het Europees Parlement 
en de Raad. Bij het verslag kunnen alle 
passende voorstellen worden gevoegd.

2. Voor [datum invoegen: binnen drie jaar 
na de datum vermeld in de tweede alinea 
van artikel 18, lid 1] legt de Commissie een 
verslag over de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn voor aan het Europees Parlement 
en de Raad. Bij het verslag kunnen, indien
passend, voorstellen tot wijziging van deze 
richtlijn worden gevoegd.

Or. it

Amendement 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Toezicht en rapportage

1. Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in met een beoordeling van de 
handhaving ervan.
2. Aan de Commissie worden voldoende 
middelen verstrekt om de handhaving van 
de richtlijn te controleren.

Or. en


