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Amendement 25
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de toegankelijkheid van 
geneesmiddelen voor patiënten in de hele 
Unie en het daadwerkelijke vrije verkeer 
van goederen te garanderen, is het 
noodzakelijk dat de lidstaten 
weldoordacht gebruik maken van 
internationale prijsvergelijkingen, met 
name door zich te richten op lidstaten met 
een vergelijkbaar inkomstenniveau. In het 
verleden is gebleken dat een 
ongedifferentieerd gebruik van 
internationale prijsvergelijkingen tot 
tekorten in lidstaten met lage prijzen en 
bijgevolg tot een verminderde 
beschikbaarheid van geneesmiddelen 
leidt.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ertoe aangespoord worden een weldoordachte houding aan te nemen 
voor wat het gebruik van internationale prijsvergelijkingen betreft door in hun vergelijkingen 
rekening te houden met lidstaten met een vergelijkbare koopkracht. Anders kan het zijn dat 
producenten hun producten liever niet op de markt brengen in lidstaten waar de prijzen lager 
zijn, om zo een neerwaartse druk op de prijzen in de EU als geheel te vermijden.

Amendement 27
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 28
Louis Grech

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 
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 

(6) Om de effecten van de verschillen op 
de interne markt te verminderen moeten 
nationale maatregelen voldoen aan 
minimumvormvoorschriften waardoor de 
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. Deze 
voorschriften zijn er ook op gericht meer 
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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.

voorspelbaarheid, transparantie, 
eerlijkheid en rechtszekerheid te 
garanderen voor producenten van 
farmaceutica, onderzoek te helpen 
bevorderen en bij te dragen tot het ten 
voordele van patiënten op de markt 
brengen van innovatieve geneesmiddelen, 
en meer algemeen de toegankelijkheid 
van geneesmiddelen voor patiënten in de 
hele EU te vergroten. 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 29
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als gevolg van de grote 
verscheidenheid aan nationale maatregelen 
die het geneesmiddelengebruik regelen, de 
prijsstelling van die middelen reguleren of 
de voorwaarden voor overheidssteun van 
geneesmiddelen vaststellen moet Richtlijn 
89/105/EEG verduidelijkt worden. Deze 
richtlijn moet met name gelden voor alle 
soorten maatregelen die door de lidstaten 
worden vastgesteld en die mogelijk van 
invloed zijn op de interne markt. Sinds de 
vaststelling van Richtlijn 89/105/EEG 
hebben de prijsstellings- en 

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

vergoedingsprocedures zich verder 
ontwikkeld en zijn zij complexer 
geworden. Terwijl sommige lidstaten een 
restrictieve uitleg hebben gegeven aan het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG, heeft het Hof van Justitie 
bepaald dat die procedures inzake 
prijsstelling en vergoeding op grond van de 
doelstellingen van Richtlijn 89/105/EEG 
en de noodzaak om de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen binnen het 
toepassingsgebied van die richtlijn vallen. 
Daarom moet die richtlijn de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
nationale prijsstellings- en 
vergoedingsbeleid weerspiegelen. 
Aangezien bij overheidsopdrachten 
specifieke regels en procedures gelden, 
moeten nationale maatregelen die verband 
houden met overheidsopdrachten 
uitgesloten worden van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 30
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als gevolg van de grote 
verscheidenheid aan nationale maatregelen 
die het geneesmiddelengebruik regelen, de 
prijsstelling van die middelen reguleren of 
de voorwaarden voor overheidssteun van 
geneesmiddelen vaststellen moet Richtlijn 
89/105/EEG verduidelijkt worden. Deze 
richtlijn moet met name gelden voor alle 
soorten maatregelen die door de lidstaten 
worden vastgesteld en die mogelijk van 
invloed zijn op de interne markt. Sinds de 

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

vaststelling van Richtlijn 89/105/EEG 
hebben de prijsstellings- en 
vergoedingsprocedures zich verder 
ontwikkeld en zijn zij complexer 
geworden. Terwijl sommige lidstaten een 
restrictieve uitleg hebben gegeven aan het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/105/EEG, heeft het Hof van Justitie 
bepaald dat die procedures inzake 
prijsstelling en vergoeding op grond van de 
doelstellingen van Richtlijn 89/105/EEG 
en de noodzaak om de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen binnen het 
toepassingsgebied van die richtlijn vallen. 
Daarom moet die richtlijn de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
nationale prijsstellings- en 
vergoedingsbeleid weerspiegelen. Er zijn 
niet alleen beleidsmaatregelen nodig 
betreffende rechtstreekse en 
onrechtstreekse prijsstelling in 
overeenstemming met objectieve en 
evalueerbare criteria, maar ook de 
transparantie van de prijzen moet worden 
veiliggesteld. Prijstransparantie is het 
enige middel om een verstoring van de 
mededinging te verhinderen. Verstoringen 
in de perceptie van prijzen die het gevolg 
zijn van de verschillende 
besluitvormingsprocedures voor 
prijsstellingen en terugbetaling tussen 
producent en verzekeraar die de lidstaten 
hanteren, kunnen worden vermeden door 
de transparantie van de methoden voor 
prijsstelling te vergroten. Een grotere 
transparantie inzake prijzen leidt tot 
kosteneffectiviteit en -efficiëntie, conform 
de doelstellingen van deze richtlijn. Dat 
leidt dan weer tot besparingen voor de 
gezondheidsstelsels.

Or. en

Amendement 31
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De voorwaarden voor de 
overheidsfinanciering van 
geneesmiddelen worden vastgelegd 
middels conventionele wettelijke 
bepalingen, regelgeving en 
administratieve maatregelen; daarnaast 
sluiten overheidsinstanties in toenemende 
mate overeenkomsten af die erop gericht 
zijn patiënten toegang te verlenen tot 
innoverende behandelingen door een 
geneesmiddel op te nemen in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg en 
tegelijk toezicht te houden op bepaalde, 
vooraf met de houder van de 
marktvergunning overeengekomen 
elementen. Dit toezicht heeft als doel te 
reageren op onzekerheden met betrekking 
tot de doeltreffendheid en het adequate 
gebruik van het geneesmiddel die in de 
loop der tijd in de klinische praktijk zijn 
vastgesteld. De mate waarin 
geneesmiddelen waarop dergelijke 
overeenkomsten betrekking hebben, in het 
stelsel voor gezondheidszorg worden 
opgenomen, hangt af van de bevindingen 
van het toezicht en is vooraf niet bekend. 
De modaliteiten van deze overeenkomsten 
worden geregeld door middel van 
contracten tussen de openbare instantie 
en de houder van een marktvergunning in 
kwestie. Als openbare instanties het 
besluit om een geneesmiddel op te nemen 
in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg laten afhangen van de 
sluiting van een dergelijke overeenkomst, 
mag deze overeenkomst niet beschouwd 
worden als zijnde afgesloten op verzoek 
van de houder van de marktvergunning.

Or. en
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Motivering

Als de standaardmechanismen voor opname in het gezondheidszorgstelsel/terugbetaling als 
ongeschikt worden beschouwd, met name wanneer er bovengemiddelde onzekerheid bestaat 
over de impact van een geneesmiddel op de patiënten en de samenleving, kunnen de 
terugbetalende instantie en de producent van het geneesmiddel specifieke voorwaarden 
overeenkomen en in contracten vastleggen met als doel ervoor te zorgen dat patiënten 
toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Deze overeenkomsten, die afwijken van de 
administratieve standaardpraktijken, vallen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
behalve als ze de aanvragers verplicht worden opgelegd.

Amendement 32
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34
Phil Prendergast

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 

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

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

Or. en

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van geneesmiddelen, met 
inbegrip van de bio-equivalentie van 
generieke geneesmiddelen ten opzichte van 
het referentiegeneesmiddel en de 
vergelijkbaarheid van biosimilaire 
geneesmiddelen, worden vastgesteld in het 
kader van de procedures voor de 
verstrekking van vergunningen voor het in 
de handel brengen en kunnen in het kader 
van de procedures voor de prijsstelling en 
bepaling van de vergoeding opnieuw
beoordeeld worden.

Or. fr

Motivering

De opname van specifieke bepalingen voor generieke geneesmiddelen vormt de belangrijkste 
meerwaarde van deze herschikking. Om alle generieke geneesmiddelen, inclusief 
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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 36
Sirpa Pietikäinen

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 37
Ashley Fox

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 38
Phil Prendergast

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

Amendement 39
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op het 
volgende:

Deze richtlijn is van toepassing op 
maatregelen die tot doel hebben te 
bepalen welke geneesmiddelen in 
contractovereenkomsten of 
overheidsopdrachten kunnen worden 
opgenomen.
Deze richtlijn is niet van toepassing op het 
volgende:

Or. en

Motivering

Als de standaardmechanismen voor opname in het gezondheidszorgstelsel/terugbetaling als 
ongeschikt worden beschouwd, met name wanneer er bovengemiddelde onzekerheid bestaat 
over de impact van een geneesmiddel op de patiënten en de samenleving, kunnen de 
terugbetalende instantie en de producent van het geneesmiddel specifieke voorwaarden 
overeenkomen en in contracten vastleggen met als doel ervoor te zorgen dat patiënten 
toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Deze overeenkomsten, die afwijken van de 
administratieve standaardpraktijken, vallen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
behalve als ze de aanvragers verplicht worden opgelegd.

Amendement 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 41
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 – 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) op schriftelijk verzoek van de houder 
van een marktvergunning gesloten
overeenkomsten met overheidsinstanties 
die tot doel hebben een geneesmiddel op te 
nemen in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg en tegelijkertijd toezicht 
te houden op van tevoren met de houder 
van de marktvergunning overeengekomen 
elementen teneinde te kunnen reageren 
op gebleken onzekerheden met betrekking 
tot de doeltreffendheid en het adequate 
gebruik van een bepaald geneesmiddel in 
de loop der tijd;

Or. en

Motivering

Als de standaardmechanismen voor opname in het gezondheidszorgstelsel/terugbetaling als 
ongeschikt worden beschouwd, met name wanneer er bovengemiddelde onzekerheid bestaat 
over de impact van een geneesmiddel op de patiënten en de samenleving, kunnen de 
terugbetalende instantie en de producent van het geneesmiddel specifieke voorwaarden 
overeenkomen en in contracten vastleggen met als doel ervoor te zorgen dat patiënten 
toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Deze overeenkomsten, die afwijken van de 
administratieve standaardpraktijken, vallen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
behalve als ze de aanvragers verplicht worden opgelegd.

Amendement 42
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Als de standaardmechanismen voor opname in het gezondheidszorgstelsel/terugbetaling als 
ongeschikt worden beschouwd, met name wanneer er bovengemiddelde onzekerheid bestaat 
over de impact van een geneesmiddel op de patiënten en de samenleving, kunnen de 
terugbetalende instantie en de producent van het geneesmiddel specifieke voorwaarden 
overeenkomen en in contracten vastleggen met als doel ervoor te zorgen dat patiënten 
toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Deze overeenkomsten, die afwijken van de 
administratieve standaardpraktijken, vallen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
behalve als ze de aanvragers verplicht worden opgelegd.

Amendement 43
Jorgo Chatzimarkakis

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 
overheidsopdrachten kunnen worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

De opname van specifieke bepalingen voor generieke geneesmiddelen vormt de belangrijkste 
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 45
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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

genomen en aan de aanvrager wordt 
medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een aanvraag die, overeenkomstig de 
in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning is 
ingediend. Voor geneesmiddelen waarvoor 
lidstaten als onderdeel van hun 
besluitvormingsproces gebruikmaken van 
een evaluatie van gezondheidstechnologie, 
geldt echter een termijn van 90 dagen. 
Voor generieke geneesmiddelen geldt een 
termijn van 30 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. fr

Amendement 47
Phil Prendergast

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 30
dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd.

Or. en
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Amendement 48
Louis Grech

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 
met objectieve argumenten gemotiveerd
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. Dat besluit 
moet binnen een redelijke termijn na de 
goedkeuring ervan op duidelijke en 
transparante manier openbaar worden 
gemaakt.

Or. en

Amendement 49
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
besluit over de prijs die voor het betrokken 

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 50
Phil Prendergast

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 

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 
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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.

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

Or. en

Amendement 51
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling gaat veel verder dan nodig is met het oog op het vooropgestelde doel van een 
snelle terbeschikkingstelling van nieuwe behandelingen en is niet alleen buitenproportioneel 
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 kunnen brengen.

Amendement 52
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 53
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien het de lidstaten zijn die bevoegd zijn voor de prijsstelling van geneesmiddelen, zijn 
zij niet verplicht de Commissie op voorhand mee te delen welke criteria zij hanteren om de 
prijs van een geneesmiddel te beoordelen.
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Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 55
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 56
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

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

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

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 

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 
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dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

dergelijke verlenging in kennis gesteld 
voordat de in dit lid gestelde termijn is 
verstreken.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 58
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 buitenproportioneel 
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 kunnen brengen.

Amendement 59
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de bevoegde autoriteiten 6. Indien de bevoegde autoriteiten 
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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.

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.

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 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 tijdelijke prijsblokkering of -
verlaging 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.

Or. fr

Amendement 61
Bernadette Vergnaud
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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, inclusief in voorkomende 
gevallen een verantwoording van de 
categorieën geneesmiddelen waarop de 
prijsblokkering of de prijsverlaging van 
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 62
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
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Motivering

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

Amendement 63
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

3. 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 64
Bernadette Vergnaud

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

Motivering

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

Amendement 65
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om mogelijke verstorende effecten van 
een gebrek aan transparantie betreffende 
de prijzen op de markt te verhinderen, 
zien de lidstaten erop toe dat apotheken 
kennis hebben van de daadwerkelijke prijs 
van het geneesmiddel.

Or. de

Motivering

Het aantal vrijwillige overeenkomsten zoals kortingcontracten tussen producenten van 
farmaceutica en gezondheidszorgfondsen vertoont een stijgende lijn. Als gevolg hiervan is de 
daadwerkelijke prijs van een geneesmiddel niet duidelijk voor dokters en apothekers en krijgt 
de patiënt niet altijd het goedkoopste (meest economische) geneesmiddel voorgeschreven.
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Amendement 66
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. 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.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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 
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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.

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 30 dagen, op voorwaarde dat 
het referentiegeneesmiddel al in het 
openbare stelsel van gezondheidszorg is 
opgenomen.

Or. fr

Amendement 68
Phil Prendergast

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 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 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Amendement 69
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 voorgestelde nieuwe termijnen zijn onrealistisch en gaan veel verder dan nodig om de 
doelstelling van de Commissie te bereiken, namelijk een snelle terbeschikkingstelling van 
nieuwe behandelingen waarvoor een 'normale' vergunning voor het op de markt brengen is 
verstrekt.

Amendement 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
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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.

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 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. fr

Amendement 71
Phil Prendergast

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 

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 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
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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 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 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. fr

Amendement 73
Phil Prendergast

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 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 
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 74
Bernadette Vergnaud

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
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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 75
Phil Prendergast

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. Ook de 
identiteit en de belangenverklaringen van 
de deskundigen die bij het 
besluitvormingsproces betrokken zijn, 
moeten worden bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. hu

Motivering

Het deel van de tekst waarin wordt voorgesteld om een bepalende instantie die de termijn 
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voor het nemen van een besluit heeft overschreden, een boete op te leggen en een compensatie 
te doen betalen, is onaanvaardbaar. Dit geldt ook voor eventuele voorlopige maatregelen. 
Een geneesmiddel kan niet door middel van een voorlopige maatregel in een 
gezondheidszorgstelsel worden opgenomen. Het is evenmin duidelijk wat de grondslag zou 
zijn voor de berekening van het bedrag van de boete en de compensatie. Daarom mag het 
voorstel van een 'superinstantie' die zou worden opgericht of aangesteld om de compensatie 
uit te voeren, niet gesteund worden.

Amendement 77
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

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:

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 
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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.

Or. fr

Amendement 78
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – 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 
niet aansprakelijk is voor de vertraging;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) alle gevallen van niet-naleving van 
de in artikel 7 vastgestelde termijnen door 
te geven aan de relevante instantie, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
indien de bevoegde autoriteit niet heeft 
kunnen bewijzen dat zij niet aansprakelijk 
is voor de vertraging.

Or. en
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Amendement 80
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Phil Prendergast

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

Amendement 82
Phil Prendergast

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 

Schrappen



AM\915272NL.doc 41/60 PE497.814v01-00

NL

het openbaar belang, en mag besluiten 
deze maatregelen niet toe te staan 
wanneer hun negatieve gevolgen groter 
dan hun voordelen zouden kunnen zijn.

Or. en

Amendement 83
Phil Prendergast

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, wanneer die 
instantie geen rechterlijke bevoegdheid 
heeft, 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

Amendement 84
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 

1. Elke beslissing om een geneesmiddel uit 
te sluiten van dekking door het openbare 
stelsel van gezondheidszorg of om de 
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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.

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 85
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 
autoriteiten tot uitsluiting van een geneesmiddel uit het openbare gezondheidsstelsel, dat 
bijgevolg ingaat tegen de commerciële belangen van de producenten, is buitenproportioneel.
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Amendement 86
Phil Prendergast

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 openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 87
Phil Prendergast

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, en 
delen deze mede aan de Commissie.

Or. en

Amendement 88
Phil Prendergast
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Voorstel voor een richtlijn
Article 10 – paragraph 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, en delen zij deze mede aan de 
Commissie

Or. en

Amendement 89
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 90
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3
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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 91
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 
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.

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, informeren de 
bevoegde autoriteiten deze 
vergunninghouder over 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 gedetailleerde motivering voor elk besluit van de 
autoriteiten in het kader van hun beleid inzake het voorschrijven van geneesmiddelen, en dat
tegen de commerciële belangen van de producenten in zou gaan, is buitenproportioneel.
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Amendement 92
Sirpa Pietikäinen

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

Amendement 93
Ashley Fox

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

De niet-herbeoordeling van de elementen waarop de marktvergunning gebaseerd is, moet ook 
gelden voor biosimilaire geneesmiddelen die conform artikel 10, lid 4, van 
richtlijn 2001/83/EG zijn goedgekeurd.

Amendement 94
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullend bewijs van kwaliteit, 
veiligheid, doeltreffendheid of bio-

Aanvullend bewijs van kwaliteit, 
veiligheid, doeltreffendheid, bio-



AM\915272NL.doc 47/60 PE497.814v01-00

NL

equivalentie 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 95
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet-herbeoordeling van elementen die 
aan de marktvergunning ten grondslag 
liggen

Or. en

Motivering

De titel moet algemeen blijven en mag geen opsomming vormen van alles wat niet opnieuw 
moet worden beoordeeld.

Amendement 96
Phil Prendergast

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
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Amendement 97
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

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 of 
biosimilariteit van het geneesmiddel, niet 
opnieuw beoordeeld door de lidstaten.

Or. en

Motivering

De niet-herbeoordeling van de elementen waarop de marktvergunning gebaseerd is, moet ook 
gelden voor biosimilaire geneesmiddelen die conform artikel 10, lid 4, van 
richtlijn 2001/83/EG zijn goedgekeurd.

Amendement 98
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

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 kunnen de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met 
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid en
doeltreffendheid van het geneesmiddel, 
opnieuw beoordeeld worden door de 
lidstaten.

Or. fr
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Motivering

De lidstaten moeten de therapeutische waarde van een geneesmiddel 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 99
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

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 waar toepasselijk de
bio-equivalentie of biosimilariteit van het 
geneesmiddel, alsook de criteria voor de 
toekenning van de status van 
weesgeneesmiddel, niet opnieuw 
beoordeeld door de lidstaten.

Deze richtlijn belet de lidstaten evenwel 
niet gebruik te maken van de gegevens die 
afkomstig zijn uit tijdens de 
marktvergunningsprocedure uitgevoerde 
beoordelingen van 
gezondheidstechnologie of farmaceutisch-
economische evaluaties.

Or. en

Motivering

Aanpassing van amendement 19 met als doel ook rekening te houden met biosilimariteit, die 
tijdens de procedure voor de toekenning van een marktvergunning door het Europees 
Geneesmiddelenbureau wordt vastgesteld.
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Amendement 100
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

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

Or. en

Amendement 101
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

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 
criteria waarop de vergunning voor het in 
de handel brengen gebaseerd is, niet 
opnieuw beoordeeld door de lidstaten.

Or. en

Amendement 102
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1
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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 
en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld 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

Amendement 103
Sirpa Pietikäinen

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. en

Amendement 104
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Kennisgeving van nationale 



AM\915272NL.doc 53/60 PE497.814v01-00

NL

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 
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

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

Amendement 105
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Or. hu

Amendement 106
Adam Bielan

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

Or. en
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Amendement 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. hu

Amendement 108
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling

Or. en

Amendement 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3
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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. hu

Amendement 110
Adam Bielan

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.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling

Or. en

Amendement 111
Nora Berra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
mee aan de lidstaat.
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Or. fr

Amendement 112
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
binnen drie maanden mede aan de lidstaat 
die de ontwerpmaatregel heeft 
medegedeeld en publiceert deze 
opmerkingen vervolgens in de vorm van 
een online database.

Or. hu

Amendement 113
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen van 
de Commissie.

Or. en

Amendement 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5



PE497.814v01-00 58/60 AM\915272NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

(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; de 
Commissie publiceert dit verslag in een 
openbaar toegankelijke online database.

Or. hu

Amendement 115
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. Wanneer de betrokken lidstaat de 
ontwerpmaatregel definitief aanneemt, 
deelt ze de definitieve tekst onverwijld 
mede aan de Commissie.

Or. en

Amendement 116
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
De Commissie stelt een vrij toegankelijke 
online database op met vergelijkende 
informatie over de aankoopprijzen van 
alle door de lidstaten aangekochte 
geneesmiddelen en werkt deze database 
geregeld bij.

Or. en

Amendement 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een lijst met de geneesmiddelen 
waarvan de prijs tijdens de periode in 
kwestie geregistreerd is en de prijzen die 
voor deze geneesmiddelen kunnen worden 
gevraagd;

Or. hu

Motivering

De transparantie en vergelijkbaarheid van de prijs van geneesmiddelen tussen de lidstaten 
zijn belangrijk. Het lopende EURIPID-project, dat door de Commissie en de lidstaten samen 
wordt gefinancierd, heeft als doel een vergelijking te bieden van de prijzen van 
geneesmiddelen in de lidstaten. Omwille van de prijstransparantie moet dit project voortgezet 
worden. Voor wat de mededeling van de prijzen aan de Commissie betreft, moet de inhoud 
van de van kracht zijnde transparantierichtlijn (89/105/EEG) ook in de nieuwe richtlijn 
voorkomen. Dit verklaart de voorgestelde toevoeging aan het eerste lid.

Amendement 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) een lijst met de geneesmiddelen 
waarvoor een verhoging van de prijs 
tijdens de periode in kwestie is toegelaten 
en de nieuwe prijzen die voor deze 
geneesmiddelen kunnen worden 
gevraagd;

Or. hu

Motivering

De transparantie en vergelijkbaarheid van de prijs van geneesmiddelen tussen de lidstaten 
zijn belangrijk. Het lopende EURIPID-project, dat door de Commissie en de lidstaten samen 
wordt gefinancierd, heeft als doel een vergelijking te bieden van de prijzen van 
geneesmiddelen in de lidstaten. Omwille van de prijstransparantie moet dit project voortgezet 
worden. Voor wat de mededeling van de prijzen aan de Commissie betreft, moet de inhoud 
van de van kracht zijnde transparantierichtlijn (89/105/EEG) ook in de nieuwe richtlijn 
voorkomen. Dit verklaart de voorgestelde toevoeging aan het eerste lid.


