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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0084),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0056/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Oostenrijkse Nationale Raad en het Luxemburgse parlement, en waarin wordt gesteld dat het 
ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de effecten van de verschillen op 
de interne markt te verminderen moeten 
nationale maatregelen voldoen aan 
minimumvormvoorschriften waardoor de 

(6) Om de effecten van de verschillen op 
de interne markt te verminderen moeten 
nationale maatregelen voldoen aan 
minimumvormvoorschriften waardoor de 

                                               
1 PB C … 
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partijen in kwestie kunnen controleren of 
deze maatregelen geen kwantitatieve 
beperkingen voor de invoer of uitvoer van 
geneesmiddelen inhouden of maatregelen 
met een gelijkwaardig effect. Echter, deze 
eisen mogen niet van invloed zijn op het 
beleid van die lidstaten die voor de 
prijsstelling van geneesmiddelen 
hoofdzakelijk afhankelijk zijn van vrije 
mededinging. Ook mogen ze niet van 
invloed zijn op nationale 
beleidsmaatregelen inzake prijsstelling en 
op de vaststelling van 
socialezekerheidsstelsels, tenzij dit 
noodzakelijk is om transparantie in de zin 
van deze richtlijn te bereiken en de 
werking van de interne markt te 
waarborgen. 

partijen in kwestie kunnen controleren of 
deze maatregelen geen kwantitatieve 
beperkingen voor de invoer of uitvoer van 
geneesmiddelen inhouden of maatregelen 
met een gelijkwaardig effect. Tevens 
dienen deze minimumvormvoorschriften 
voor de bevoegde autoriteiten 
rechtszekerheid en transparantie te 
waarborgen bij het nemen van 
beslissingen omtrent de prijsstelling van 
geneesmiddelen en de opneming ervan in 
nationale stelsels van gezondheidszorg, 
het bevorderen van de productie van 
geneesmiddelen, het bespoedigen van het 
op de markt brengen van generieke 
geneesmiddelen en het aanmoedigen van 
onderzoek en ontwikkeling met betrekking 
tot nieuwe geneesmiddelen. Echter, deze 
eisen mogen niet van invloed zijn op het 
beleid van die lidstaten die voor de 
prijsstelling van geneesmiddelen 
hoofdzakelijk afhankelijk zijn van vrije 
mededinging. Ook mogen ze niet van 
invloed zijn op nationale 
beleidsmaatregelen inzake prijsstelling en 
op de vaststelling van 
socialezekerheidsstelsels, tenzij dit 
noodzakelijk is om transparantie in de zin 
van deze richtlijn te bereiken en de 
werking van de interne markt te 
waarborgen. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In toenemende mate maken 
bevoegde autoriteiten en houders van een 
marktvergunning gebruik van 
contractuele overeenkomsten om 
patiënten toegang te bieden tot 
innoverende behandelingen door een 
geneesmiddel in de openbare stelsels van 
gezondheidszorg op te nemen en 
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tegelijkertijd voor bepaalde tijd toezicht te 
houden op van tevoren overeengekomen 
elementen, teneinde met name te kunnen 
reageren op gebleken onzekerheden met 
betrekking tot de (relatieve) 
doeltreffendheid en het adequate gebruik 
van een bepaald geneesmiddel. Vaak is 
meer tijd nodig voor het bepalen van de 
voorwaarden van dergelijke contractuele 
overeenkomsten dan de voorziene 
termijnen, hetgeen rechtvaardigt dat deze 
overeenkomsten buiten het 
toepassingsgebied van onderhavige 
richtlijn vallen. Zulke overeenkomsten 
dienen te worden beperkt tot 
therapeutische gebieden waar zij de 
toegang van patiënten tot innoverende 
geneesmiddelen daadwerkelijk zouden 
vergemakkelijken of mogelijk zouden 
maken, en zij zouden vrijwillig moeten 
blijven en niet van invloed mogen zijn op 
het recht van de houder van een 
marktvergunning om een aanvraag 
overeenkomstig deze richtlijn in te dienen. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De steun van de Unie aan 
samenwerking inzake evaluatie van 
gezondheidstechnologie (HTA) 
overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 
2011/24/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 2011 betreffende 
de toepassing van de rechten van 
patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg1 heeft tot doel HTA-
methodes te optimaliseren en te 
coördineren die uiteindelijk ook moeten 
leiden tot verkorting van de termijnen 
voor prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures voor 
geneesmiddelen met betrekking waartoe 
lidstaten HTA inzetten als onderdeel van 
hun besluitvorming. HTA omvat met 
name informatie over de relatieve 
werkzaamheid alsook de doeltreffendheid 
op de korte en lange termijn, waar van 
toepassing, van gezondheidstechnologie, 
waarbij ook de ruimere economische en 
maatschappelijke voordelen van het 
beoordeelde geneesmiddel in aanmerking 
worden genomen, overeenkomstig de 
methodologie van de bevoegde 
autoriteiten.  HTA is een multidisciplinair 
proces dat de informatie over de 
medische, maatschappelijke, economische 
en ethische kwesties die verband houden 
met het gebruik van 
gezondheidstechnologie op systematische, 
transparante, objectieve en grondige wijze 
samenvat. Doel ervan is aan te zetten tot 
de formulering van  een veilig en 
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doeltreffend gezondheidsbeleid dat gericht 
is op de patiënt en topkwaliteit nastreeft.
______________
1 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor de verstrekking van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De lidstaten 
moeten derhalve in het kader van de 
procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding de aspecten 
waarop de vergunning voor het in de 
handel brengen berust, waaronder 
veiligheid, werkzaamheid, bio-equivalentie 
of biosimilariteit, niet opnieuw beoordelen. 
De marktvergunning voor een 
weesgeneesmiddel is tevens gebaseerd op 
de evaluatie van diverse criteria, met 
inbegrip van de significante voordelen 
van het product ten opzichte van andere 
bestaande en beschikbare alternatieven in 
de Unie, overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 141/2000, die in het kader van 
prijsstellings- en vergoedingsprocedures 
niet opnieuw tegen het licht zouden 
moeten worden gehouden.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het niet opnieuw beoordelen van 
de elementen waarop de marktvergunning 
is gebaseerd in het kader van 
prijsstellings- en vergoedingsprocedures 
mag de bevoegde autoriteiten echter niet 
beletten gegevens die tijdens de 
marktvergunningsprocedure zijn 
verkregen, op te vragen, te onderzoeken 
en te gebruiken ten behoeve van 
beoordeling en HTA. Wederzijdse 
beschikbaarstelling van gegevens tussen 
de bevoegde autoriteiten voor 
marktvergunningen en voor prijsstelling 
en vergoeding moet op nationaal niveau 
mogelijk zijn indien dergelijke processen 
van toepassing zijn. Ook moeten de 
bevoegde autoriteiten in staat zijn 
bijkomende relevante gegevens toe te 
voegen of te genereren ten behoeve van 
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beoordeling en HTA.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten voorzien in openbare 
beschikbaarheid van documenten en 
informatie in een adequate publicatie, 
overeenkomstig de nationale gewoonten, 
waaronder eventueel een elektronisch en 
on-line formaat. 

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De transparantie, integriteit en 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
door de nationale bevoegde autoriteiten 
worden gewaarborgd door middel van 
openbaarmaking van de namen van de 
deskundigen die zitting hebben in de 
organen welke verantwoordelijk zijn voor 
het nemen van besluiten omtrent 
prijsstelling en vergoeding, tezamen met 
de openbaarmaking van hun 
belangenverklaringen. 

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Lidstaten hebben op regelmatige basis 
hun stelsels van gezondheidszorg 
gewijzigd of nieuwe maatregelen 
vastgesteld die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 

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

89/105/EEG vallen. Het is derhalve 
noodzakelijk om een 
informatiemechanisme vast te stellen dat
tot doel heeft om de raadpleging van 
belanghebbenden, met inbegrip van 
maatschappelijke organisaties, zeker te 
stellen. 

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) contractuele overeenkomsten die 
vrijwillig gesloten zijn tussen 
overheidsinstanties en de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel en die tot doel 
hebben een geneesmiddel in een nationaal 
stelsel voor gezondheidszorg op te nemen 
en tegelijkertijd toezicht te houden op 
door de twee partijen vooraf 
overeengekomen elementen met 
betrekking tot de doeltreffendheid en/of de 
relatieve doeltreffendheid  of het passende 
gebruik van het geneesmiddel in kwestie, 
met als doel de effectieve verstrekking van 
dat geneesmiddel aan patiënten onder 
specifieke voorwaarden en gedurende een 
overeengekomen periode mogelijk te 
maken

Or. en
Motivering

Uitsluiting van de werkingssfeer van deze richtlijn dient te worden beperkt tot vrijwillige 
contractuele overeenkomsten met betrekking waartoe het definiëren van criteria inzake toezicht 
en resultaten de bevoegde autoriteiten en houders van een marktvergunning meer tijd zou kosten 
om tot overeenstemming te komen, met als uiteindelijk doel de effectieve verstrekking van het 
geneesmiddel aan patiënten onder specifieke voorwaarden.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op maatregelen bedoeld om te 
bepalen welke geneesmiddelen in de 
overeenkomsten of overheidsopdrachten 
kunnen worden opgenomen. 
Overeenkomstig de Unie- en nationale 
wetgeving betreffende bedrijfsmatige 
vertrouwelijkheid wordt de 
basisinformatie met betrekking tot in 
contractuele overeenkomsten of 
procedures voor openbare aanbestedingen 
bedoelde geneesmiddelen, zoals de naam 
van het geneesmiddel en de naam van de 
houder van de marktvergunning, 
openbaar gemaakt zodra de 
overeenkomsten of procedures zijn 
afgerond.

Or. en

Motivering

Voor geneesmiddelen die onder stelsels van gezondheidszorg vallen via een bepaalde 
contractuele overeenkomst of een procedure voor openbare aanbestedingen dient een minimum 
aan transparantie en openbaarheid te gelden. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
 Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Ongeacht bijkomende beoordelingsmethodes die door de bevoegde autoriteiten op nationaal 
niveau worden aangewend is er een gemeenschappelijke definitie van de evaluatie van 
gezondheidstechnologie (HTA) nodig om rechtszekerheid en consistentie voor nationale 
bevoegde autoriteiten te waarborgen als zij de bepalingen van deze richtlijn toepassen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Kortere termijnen voor generieke geneesmiddelen zijn volkomen gerechtvaardigd en zouden 
zowel ten goede komen aan de nationale stelsels van gezondheidszorg als aan de patiënten. Bij 
deze termijnen dient evenwel rekening te worden gehouden met de overwegingen en specifieke 
maatregelen van de nationale bevoegde autoriteiten bij de besluitvorming inzake prijsstelling en 
vergoeding van generieke geneesmiddelen.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Kortere termijnen voor generieke geneesmiddelen zijn volkomen gerechtvaardigd en zouden 
zowel ten goede komen aan de nationale stelsels van gezondheidszorg als aan de patiënten. Bij 
deze termijnen dient evenwel rekening te worden gehouden met de overwegingen en specifieke 
maatregelen van de nationale bevoegde autoriteiten bij de besluitvorming inzake prijsstelling en 
vergoeding van generieke geneesmiddelen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten maken in een passende 
publicatie de criteria bekend die door de 
bevoegde autoriteiten zullen worden 

8. De lidstaten maken de criteria bekend 
die door de bevoegde autoriteiten zullen 
worden gehanteerd wanneer zij de prijzen 



PR\905310NL.doc 17/32 PE491.292v01-00

NL

gehanteerd wanneer zij de prijzen van 
geneesmiddelen goedkeuren.

van geneesmiddelen goedkeuren. Deze 
criteria alsmede informatie over de 
besluitvormingsautoriteiten op nationaal 
of regionaal niveau worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 19

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.

Or. en

Motivering

Kortere termijnen voor generieke geneesmiddelen zijn volkomen gerechtvaardigd en zouden 
zowel ten goede komen aan de nationale stelsels van gezondheidszorg als aan de patiënten. Bij 
deze termijnen dient evenwel rekening te worden gehouden met de overwegingen en specifieke 
maatregelen van de nationale bevoegde autoriteiten bij de besluitvorming inzake prijsstelling en 
vergoeding van generieke geneesmiddelen.

Amendement 20

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 

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 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. en

Motivering

Kortere termijnen voor generieke geneesmiddelen zijn volkomen gerechtvaardigd en zouden 
zowel ten goede komen aan de nationale stelsels van gezondheidszorg als aan de patiënten. Bij 
deze termijnen dient evenwel rekening te worden gehouden met de overwegingen en specifieke 
maatregelen van de nationale bevoegde autoriteiten bij de besluitvorming inzake prijsstelling en 
vergoeding van generieke geneesmiddelen.

Amendement 21

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. 
Deze termijnen mogen overeenkomstig lid 
5 van dit artikel of lid 5 van artikel 3 
worden verlengd.

Or. en

Motivering

Kortere termijnen voor generieke geneesmiddelen zijn volkomen gerechtvaardigd en zouden 
zowel ten goede komen aan de nationale stelsels van gezondheidszorg als aan de patiënten. Bij 
deze termijnen dient evenwel rekening te worden gehouden met de overwegingen en specifieke 
maatregelen van de nationale bevoegde autoriteiten bij de besluitvorming inzake prijsstelling en 
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vergoeding van generieke geneesmiddelen.

Amendement 22

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 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 alsmede informatie over de 
besluitvormingsautoriteiten op nationaal 
of regionaal niveau worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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niet aansprakelijk is voor de vertraging;

Or. en

Motivering

De toekenning van schadevergoeding aan de aanvrager bij niet-naleving van de in artikel 7 
vastgestelde termijnen dient aan de desbetreffende administratieve of rechterlijke instantie te 
worden overgelaten, overeenkomstig de nationale wetgeving.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) elk geval van niet-gerechtvaardigde 
niet-naleving van de termijnen door de 
bevoegde autoriteiten onverwijld door te 
verwijzen naar de bevoegde 
administratieve of rechterlijke instantie, 
overeenkomstig de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen 

Or. en

Motivering

Het opleggen van een dwangsom bij niet-naleving van de in artikel 7 vastgestelde termijnen 
dient aan de desbetreffende administratieve of rechterlijke instantie te worden overgelaten, 
overeenkomstig de nationale wetgeving. 
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met de amendementen op artikel 8.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met de amendementen op artikel 8.
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

6. De in lid 2 bedoelde instantie motiveert 
haar besluit. Voorts wordt 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.

Or. en

Motivering

Samenhang met de amendementen op artikel 8.

Amendement 30

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. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 –  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke beslissing om een categorie 
van geneesmiddelen uit te sluiten van de 
dekking van het openbare stelsel van 
gezondheidszorg wordt openbaar 
gemaakt, tezamen met een samenvatting 
van de motivering.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

2. De lidstaten maken de objectieve, 
verifieerbare criteria openbaar 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.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. Voor de geneesmiddelen die zo 
gegroepeerd of ingedeeld worden, maken 
de lidstaten de methodologieën openbaar
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. 
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Or. en

Amendement 34

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 openbaar gemaakt. 

Or. en

Amendement 35

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. en

Motivering

Het niet opnieuw beoordelen van de elementen waarop de marktvergunning berust dient ook te 
gelden voor biosimilaire geneesmiddelen die overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2001/83/EG zijn goedgekeurd.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – enige alinea

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, 

1. 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, 
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doeltreffendheid en bio-equivalentie van 
het geneesmiddel, niet opnieuw beoordeeld 
door de lidstaten.

doeltreffendheid, bio-equivalentie of 
biosimilariteit van het geneesmiddel, niet 
opnieuw beoordeeld door de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het niet opnieuw beoordelen van de elementen waarop de marktvergunning berust dient ook te 
gelden voor biosimilaire geneesmiddelen die overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Richtlijn 
2001/83/EG zijn goedgekeurd.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is van toepassing met 
inachtneming van het recht van de 
bevoegde autoriteiten om gegevens die 
tijdens de marktvergunningsprocedure 
zijn verkregen, op te vragen, te 
onderzoeken en te gebruiken ten behoeve 
van beoordeling en HTA.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -15 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -15
Transparantie van de 
besluitvormingsorganen
1. De lidstaten waarborgen dat de 
bevoegde autoriteiten die de prijzen van 
geneesmiddelen controleren of bepalen 
welke geneesmiddelen onder de dekking 
van de stelsels van gezondheidszorg 
vallen, een regelmatig bijgewerkte lijst 
openbaar maken van de leden van hun 
besluitvormingsorganen, tezamen met 
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hun belangenverklaringen.
2. Lid 1 is tevens van toepassing op de in 
artikel 8, lid 2, bedoelde administratieve 
instantie.

Or. en

Motivering

Om de transparantie, integriteit en onafhankelijkheid van de besluiten van de bevoegde 
autoriteiten te waarborgen is het van essentieel belang dat de namen en de 
belangenverklaringen van de deskundigen die deelnemen aan de besluitvorming overeenkomstig 
nationale procedures openbaar worden gemaakt. 

Amendement 39

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 
wetgevingsmaatregel aan te nemen of te 
wijzigen die onder het toepassingsgebied 
van deze richtlijn valt, stelt ze de 
belanghebbenden, met inbegrip van 
maatschappelijke organisaties zoals 
patiëntenverenigingen 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

Motivering

Maatschappelijk organisaties, en met name patiëntenverenigingen en consumentenorganisaties, 
dienen te worden betrokken bij alle raadplegingsprocessen die voorafgaan aan de aanneming of 
wijziging van wetgevingsmaatregelen welke onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.
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Amendement 40

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.
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 
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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

Motivering

De in artikel 16 genoemde maatregelen en bepalingen lijken niet voldoende evenredig met de 
doelstellingen en middelen van deze richtlijn. De in artikel 18, lid 2, beschreven 
omzettingsbepalingen zouden de Europese Commissie al voldoende informatie moeten 
verschaffen om toezicht te kunnen houden op de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. 

Amendement 41

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. en

Motivering

Een jaarlijks verslag met de nodige gegevens en informatie volstaat voor een accuraat overzicht 
en een analyse van de relevante trends bij de toepassing van termijnen.

Amendement 42

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 

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

Or. en

Motivering

Een jaarlijks verslag met de nodige gegevens en informatie volstaat voor een accuraat overzicht 
en een analyse van de relevante trends bij de toepassing van termijnen.
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TOELICHTING

De rapporteur neemt met voldoening kennis van het Commissievoorstel en de belangrijkste 
bepalingen ervan, die gebaseerd zijn op een accurate analyse van de huidige omstandigheden op 
de markt voor farmaceutica en van de huidige context en beperkingen, met name in financieel 
opzicht, in het kader waarvan de bevoegde autoriteiten over de prijsstelling en vergoeding van 
geneesmiddelen moeten beslissen. De rapporteur is het ermee eens dat het de algemene 
doelstelling van dit voorstel zou moeten zijn het bestaande wetgevingskader te moderniseren om 
de procedureverplichtingen die rusten op de lidstaten te verduidelijken en de goede werking van 
de interne markt alsmede de doeltreffendheid van de internemarktwetgeving te garanderen, 
zowel wat betreft het vermijden van vertraging bij de besluitvorming over prijsstelling en 
vergoedingen als wat betreft het voorkomen van belemmeringen voor de farmaceutische handel. 

Ongeacht de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten wat betreft besluiten over prijsstelling en 
vergoeding van geneesmiddelen dienen minimumvormvoorschriften ook rechtszekerheid en 
transparantie te waarborgen voor de bevoegde autoriteiten, de productie van geneesmiddelen te 
bevorderen, het op de markt brengen van generieke geneesmiddelen te bespoedigen en 
onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot nieuwe geneesmiddelen aan te moedigen, met het 
uiteindelijke doel de toegang tot betaalbare behandeling voor alle patiënten in Europa te 
vergemakkelijken.

De rapporteur spreekt haar volledige steun uit aan de door de Commissie voorgestelde 
benadering wat betreft dubbele en gedifferentieerde termijnen voor prijsstelling en vergoeding 
van geneesmiddelen, waardoor lidstaten die evaluatie van gezondheidstechnologie als onderdeel 
van hun besluitvorming toepassen, een langere termijn krijgen. Richtlijn 2011/24/EU betreffende 
de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg heeft reeds 
de basis gelegd voor Europese samenwerking op het gebied van evaluatie van 
gezondheidstechnologie, hetgeen uiteindelijk ook zou moeten leiden tot minder vertraging. 
Niettemin is het van essentieel belang dat er een gemeenschappelijke definitie van de evaluatie 
van gezondheidstechnologie (HTA) wordt ingevoegd, ongeacht bijkomende 
beoordelingsmethodes die op nationaal niveau worden aangewend, teneinde rechtszekerheid en 
consistentie voor bevoegde autoriteiten te waarborgen als zij de bepalingen van deze richtlijn 
toepassen. Het stimuleren van de toepassing van evaluatie van gezondheidstechnologie zou 
moeten leiden tot formulering van een veilig en doeltreffend gezondheidsbeleid dat gericht is op 
de patiënt en topkwaliteit nastreeft.

Bovenal zou de rapporteur willen onderstrepen dat de bepalingen met betrekking tot de 
transparantie van de besluitvorming en van genomen beslissingen moeten worden aangescherpt, 
daar het hierbij om een toenemende wens van de samenleving gaat, met name wanneer 
prijsstelling en vergoeding van geneesmiddelen in het geding zijn. De rapporteur stelt dan ook 
een aantal bijkomende maatregelen voor, met name de voor bevoegde autoriteiten geldende 
verplichting om de namen en belangenverklaringen van deskundigen die in hun 
besluitvormingsorganen zitting hebben, openbaar te maken. Deze bepalingen zijn, naast grotere 
openbare toegankelijkheid van documenten en informatie, gericht op verbetering van de 
transparantie, integriteit en onafhankelijkheid van de genomen besluiten, en moeten uiteindelijk 
het vertrouwen in de verantwoordelijke autoriteiten op nationaal niveau vergroten. 

De Commissie heeft een aantal essentiële bepalingen voorgesteld, met name om via dit 
bijgewerkte wetgevingskader gevolg te geven aan de uitkomst van de enquête die in 2009 in de 
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farmaceutische sector is gehouden naar onnodige vertraging bij de lancering van generieke 
geneesmiddelen op de markten in de Unie. Deze bepalingen, en met name de regel dat elementen 
waarop de marktvergunning is gebaseerd, niet opnieuw worden beoordeeld en dat de 
intellectuele eigendom buiten beschouwing wordt gelaten, worden gehandhaafd, maar er wordt 
ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen op de markt voor farmaceutica, zoals het 
toenemende aantal biosimilaire geneesmiddelen waarvoor nu vergunningen worden gegeven.
Hoewel kortere termijnen voor generieke geneesmiddelen volkomen terecht zijn en zowel de 
stelsels van gezondheidszorg als de patiënten ten goede zullen komen, dient rekening te worden 
gehouden met de overwegingen en specifieke maatregelen van de nationale bevoegde 
autoriteiten bij de besluitvorming inzake prijsstelling en vergoeding van generieke 
geneesmiddelen.

In aansluiting op de voorgestelde verlenging van de termijnen voor generieke geneesmiddelen is 
de rapporteur van mening dat het Commissievoorstel moet worden geamendeerd teneinde een 
praktische en doeltreffende tenuitvoerlegging van de voorziene bepalingen te kunnen 
waarborgen en de nationale bevoegde autoriteiten de nodige mate van flexibiliteit en autonomie 
te kunnen bieden om aan de vereisten van deze richtlijn te kunnen voldoen. In dit opzicht dient 
de rechtsmiddelenprocedure bij niet-naleving van de termijnen voor de opneming van 
geneesmiddelen in de stelsels van gezondheidszorg een administratieve kwestie te blijven en in 
geval van ongemotiveerde vertraging te worden overgelaten aan het bevoegde administratieve of 
rechterlijke orgaan, overeenkomstig de nationale wetgeving. 

Evenredigheid is eveneens van essentieel belang om een haalbare en redelijke tenuitvoerlegging 
van de in deze richtlijn voorziene maatregelen te waarborgen. De rapporteur is van mening dat 
de bepalingen van artikel 16 over de kennisgeving van nationale ontwerpmaatregelen niet 
aansluiten bij dit beginsel en verder gaat dan de door de Commissie uiteengezette doelstellingen. 
Daarenboven zouden de in artikel 18, lid 2, beschreven omzettingsbepalingen al voldoende 
informatie moeten verschaffen om toezicht te kunnen houden op de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn. 
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