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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de effecten van de verschillen op 
de interne markt te verminderen moeten 
nationale maatregelen voldoen aan 
minimumvormvoorschriften waardoor de 
partijen in kwestie kunnen controleren of 
deze maatregelen geen kwantitatieve 
beperkingen voor de invoer of uitvoer van 
geneesmiddelen inhouden of maatregelen 
met een gelijkwaardig effect. Echter, deze 
eisen mogen niet van invloed zijn op het 
beleid van die lidstaten die voor de 
prijsstelling van geneesmiddelen 
hoofdzakelijk afhankelijk zijn van vrije 
mededinging. Ook mogen ze niet van 
invloed zijn op nationale 
beleidsmaatregelen inzake prijsstelling en 
op de vaststelling van 
socialezekerheidsstelsels, tenzij dit 
noodzakelijk is om transparantie in de zin 
van deze richtlijn te bereiken en de 
werking van de interne markt te 
waarborgen.

(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 een 
grotere voorspelbaarheid en meer 
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. 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
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om de naleving van deze 
termijnen te vergemakkelijken, kunnen 
aanvragers er baat bij hebben om de 
procedures voor de goedkeuring van een 
prijs of voor de opneming van een 
geneesmiddel in de 
gezondheidszorgstelsels nog vóór de 
officiële toekenning van een vergunning 
voor het in de handel brengen, in gang te 
zetten. Hiertoe kunnen de lidstaten 
aanvragers de mogelijkheid bieden om 
een aanvraag in te dienen zodra het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik of de nationale 
autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
procedure betreffende het in de handel 
brengen in hun respectieve geval een 
positief advies heeft uitgebracht. In dit 
geval gaan de termijnen in op het 
ogenblik van de officiële ontvangst van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

rechtsgebieden, waardoor benadeelde 
bedrijven afzien van de beschikbare 
rechtsmiddelen. Om deze reden zijn 
doeltreffende mechanismen nodig om 
naleving van de termijnen voor prijsstelling 
en de besluitvorming inzake vergoedingen 
te controleren en handhaven. Hiertoe 
wijzen de lidstaten een instantie aan 
(eventueel een reeds bestaande instantie) 
die de bevoegdheid ontvangt om de in deze 
richtlijn voorziene rechtsmiddelen op te 
leggen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

In het geval van weesgeneesmiddelen 
mogen de lidstaten de criteria voor de 
toekenning van de status van 
weesgeneesmiddel, inclusief de 
significante voordelen ervan, evenmin 
opnieuw beoordelen. Indien het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
prijsstelling en vergoeding dit vereist, 
bijvoorbeeld bij de evaluatie van 



PE494.638v02-00 6/21 PA\911144NL.doc

NL

gezondheidstechnologie of met het oog op 
een farmaceutisch-economische evaluatie, 
kunnen de lidstaten evenwel rekening 
houden met gegevens afkomstig uit de 
tijdens de vergunningsprocedure voor het 
in handel brengen uitgevoerde 
beoordeling van deze elementen. 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) "evaluatie van 
gezondheidstechnologie": een 
systematische, transparante, objectieve en 
grondige evaluatie van de medische, 
maatschappelijke, economische en 
ethische kwesties die verband houden met 
het gebruik van een 
gezondheidstechnologie. Doel hiervan is 
om met kennis van zaken een veilig en 
doeltreffend gezondheidsbeleid uit te 
werken dat gericht is op de patiënt en 
topkwaliteit nastreeft.

Or. en

Motivering

De definitie van de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) in deze richtlijn moet 
overeenstemmen met de definitie die wordt gehanteerd door de in het kader van EUNetHTA 
samenwerkende HTA-agentschappen.
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Amendement 6

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 reiken een officiële 
ontvangstbevestiging uit aan de aanvrager.

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 lidstaten 
kunnen houders van een 
marktvergunning ook de mogelijkheid 
bieden om dergelijke verzoeken in te 
dienen zodra het uit hoofde van 
verordening (EG) nr. 726/2004 opgerichte
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik of de bevoegde 
nationale autoriteit een positief advies 
heeft uitgebracht. De bevoegde 
autoriteiten reiken binnen 10 dagen een 
officiële ontvangstbevestiging uit aan de 
aanvrager.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden. Om de 
lidstaten te helpen de termijnen na te leven, kan het nuttig zijn dat aanvragen in een vroeger 
stadium worden ingediend, d.w.z. meteen nadat het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik of de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
marktvergunningsprocedure een positief advies heeft uitgebracht. 

Amendement 7

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 

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 
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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.

medegedeeld binnen 60 dagen na ontvangst 
van een overeenkomstig de in de 
betrokken lidstaat gestelde eisen door de 
houder van een vergunning ingediende
aanvraag of, indien van toepassing, 
binnen 60 dagen na de officiële ontvangst 
van de marktvergunning, overeenkomstig 
de in de betrokken lidstaat gestelde eisen, 
door de houder van een vergunning. 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.

Or. en

Motivering

Om de lidstaten te helpen de termijnen na te leven, kan het nuttig zijn dat aanvragen in een 
vroeger stadium worden ingediend, d.w.z. meteen nadat het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik of de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
marktvergunningsprocedure een positief advies heeft uitgebracht. In dergelijke gevallen gaan 
de termijnen evenwel pas in op het ogenblik van de officiële ontvangst van de 
marktvergunning, wat de nationale autoriteiten wat meer tijd geeft om de aanvraag te 
verwerken.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
informatie niet toereikend is, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende informatie vereist is en 
nemen ze hun definitieve beslissing binnen 
60 dagen na ontvangst van de aanvullende 
informatie. Voor geneesmiddelen waarvoor 
lidstaten als onderdeel van hun 

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
informatie niet toereikend is, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
binnen 10 dagen tot in bijzonderheden 
weten welke aanvullende informatie vereist 
is en nemen ze hun definitieve beslissing 
binnen 60 dagen na ontvangst van de 
aanvullende informatie. Voor 
geneesmiddelen waarvoor lidstaten als 
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besluitvormingsproces gebruikmaken van 
een evaluatie van gezondheidstechnologie, 
geldt echter een termijn van 90 dagen. 
Voor generieke geneesmiddelen geldt in 
ieder geval een termijn van 15 dagen, mits 
de prijs van het referentiegeneesmiddel 
door de bevoegde autoriteiten is 
goedgekeurd. De lidstaten vragen niet om 
aanvullende informatie die niet 
uitdrukkelijk is voorgeschreven krachtens 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren.

onderdeel van hun besluitvormingsproces 
gebruikmaken van een evaluatie van 
gezondheidstechnologie, geldt echter een 
termijn van 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen geldt in ieder geval een 
termijn van 15 dagen, mits de prijs van het 
referentiegeneesmiddel door de bevoegde 
autoriteiten is goedgekeurd. De lidstaten 
vragen niet om aanvullende informatie die 
niet uitdrukkelijk is voorgeschreven 
krachtens nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden.

Amendement 9

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 reiken een officiële 
ontvangstbevestiging uit aan de aanvrager.

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 reiken binnen 10 dagen een
officiële ontvangstbevestiging uit aan de 
aanvrager.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten leggen nauwkeurig de door 
de aanvrager te overleggen bijzonderheden 
en documenten vast en maken dit alles in 
een passende publicatie bekend. 

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. Indien de bij de aanvraag 
gevoegde informatie niet toereikend is, 
laten de bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende informatie vereist is en 
nemen ze hun definitieve besluit binnen 60 
dagen na ontvangst van deze aanvullende 
informatie. De lidstaten zullen niet om 
aanvullende informatie vragen die niet 
uitdrukkelijk is voorgeschreven krachtens 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren.

De aanvrager verschaft de bevoegde 
autoriteiten de nodige informatie, met 
inbegrip van bijzonderheden over de 
factoren die sedert de laatste prijsstelling 
voor het geneesmiddel zijn opgetreden en 
die volgens hem de prijsverhoging 
rechtvaardigen. Indien de bij de aanvraag 
gevoegde informatie niet toereikend is, 
laten de bevoegde autoriteiten de aanvrager 
binnen 10 dagen tot in bijzonderheden 
weten welke aanvullende informatie vereist 
is en nemen ze hun definitieve beslissing 
binnen 60 dagen na ontvangst van de 
aanvullende informatie. De lidstaten zullen 
niet om aanvullende informatie vragen die 
niet uitdrukkelijk is voorgeschreven 
krachtens nationale wetgeving of 
administratieve richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de gebruikte criteria en de vereiste documenten voor de 
goedkeuring van een prijsverhoging net zoals de criteria voor de goedkeuring van een prijs in 
een passende publicatie bekendgemaakt worden. Om de doeltreffendheid van deze procedure 
te garanderen, zou het nuttig zijn om over een duidelijke termijn voor de uitreiking van een 
ontvangstbevestiging te beschikken. Doel hiervan is al te grote vertragingen bij de 
bevestiging van ontvangst te vermijden.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Bovendien voert deze lidstaat ten minste 
één keer per jaar een onderzoek uit om 
zich ervan te verzekeren dat de macro-
economische omstandigheden de 
onveranderde handhaving van de 
prijsblokkering rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden.

Amendement 12

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 

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 
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op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
reiken een officiële ontvangstbevestiging 
uit aan de aanvrager.

op enig moment een verzoek om afwijking 
kan indienen. De bevoegde autoriteiten 
reiken binnen 10 dagen een officiële 
ontvangstbevestiging uit aan de aanvrager.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

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 informatie niet toereikend is, 
laten de bevoegde autoriteiten de aanvrager 
onverwijld tot in bijzonderheden weten 
welke aanvullende informatie vereist is en 
nemen ze hun definitieve beslissing binnen 
60 dagen na ontvangst van de aanvullende 
informatie. 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. Indien de bij de aanvraag 
gevoegde informatie niet toereikend is, 
laten de bevoegde autoriteiten de aanvrager 
binnen 10 dagen tot in bijzonderheden 
weten welke aanvullende informatie vereist 
is en nemen ze hun definitieve beslissing 
binnen 60 dagen na ontvangst van de 
aanvullende informatie. Indien de 
afwijking wordt goedgekeurd, maken de 
bevoegde autoriteiten onverwijld de 
toegestane prijsverhoging bekend. 

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
verzoek om opneming van een 
geneesmiddel in het openbare stelsel van 
gezondheidszorg te allen tijde door de 
vergunninghouder mag worden ingediend. 
De lidstaten kunnen houders van een 
marktvergunning ook de mogelijkheid 
bieden om dergelijke verzoeken in te 
dienen zodra het uit hoofde van 
verordening (EG) nr. 726/2004 opgerichte 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik of de bevoegde 
nationale autoriteit een positief advies 
heeft uitgebracht. 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 binnen 10 dagen
een officiële ontvangstbevestiging.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden. Om de 
lidstaten te helpen de termijnen na te leven, kan het nuttig zijn dat aanvragen in een vroeger 
stadium worden ingediend, d.w.z. meteen nadat het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik of de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
marktvergunningsprocedure een positief advies heeft uitgebracht. 
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Amendement 15

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 de 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 of, indien 
van toepassing, binnen 60 dagen na de 
officiële ontvangst van de 
marktvergunning 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 de termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen.

Or. en

Motivering

Om de lidstaten te helpen de termijnen na te leven, kan het nuttig zijn dat aanvragen in een 
vroeger stadium worden ingediend, d.w.z. meteen nadat het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik of de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
marktvergunningsprocedure een positief advies heeft uitgebracht. In dergelijke gevallen gaan 
de termijnen evenwel pas in op het ogenblik van de officiële ontvangst van de 
marktvergunning, wat de nationale autoriteiten wat meer tijd geeft om de aanvraag te 
verwerken.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Indien de bij de aanvraag gevoegde 
inlichtingen niet toereikend zijn, laten de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager 
binnen 10 dagen tot in bijzonderheden 
weten welke aanvullende inlichtingen 
vereist zijn en nemen ze een definitief 
besluit binnen 60 dagen na ontvangst van 
deze aanvullende inlichtingen. Wanneer 
het besluitvormingsproces van de lidstaten 
echter een evaluatie van 
gezondheidstechnologie omvat, bedraagt 
de termijn voor de betrokken 
geneesmiddelen 90 dagen. Voor generieke 
geneesmiddelen bedraagt deze termijn 15 
dagen, op voorwaarde dat het 
referentiegeneesmiddel al in het openbare 
stelsel van gezondheidszorg is opgenomen. 
De lidstaten eisen geen aanvullende 
inlichtingen die niet uitdrukkelijk door 
nationale wetgeving of administratieve 
richtsnoeren worden vereist.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van deze procedure te garanderen, zou het nuttig zijn om over een 
duidelijke termijn voor de uitreiking van een ontvangstbevestiging te beschikken. Doel 
hiervan is al te grote vertragingen bij de bevestiging van ontvangst te vermijden.

Amendement 17

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 

2. Voor de toepassing van de 
rechtsmiddelenprocedure wijzen de 
lidstaten een instantie aan, die zij de 
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bevoegdheid verlenen om: bevoegdheid verlenen om:
(a) zo snel mogelijk in kort geding 
voorlopige maatregelen te nemen om de 
beweerde inbreuk ongedaan te maken of te 
voorkomen dat de betrokken belangen 
verder worden geschaad;

(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;

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

(c) een dwangsom op te leggen, berekend 
per dag vertraging.
Voor de toepassing van onder c) wordt de 
dwangsom berekend naargelang de ernst 
van de inbreuk, de duur van de inbreuk 
en de noodzaak ervoor te zorgen dat de 
boete zelf een afschrikkende werking 
heeft om verdere inbreuken te voorkomen. 
De lidstaten mogen bepalen dat de in de 
eerste alinea bedoelde instantie rekening 
mag houden met de vermoedelijke 
gevolgen van eventuele maatregelen uit 
hoofde van dit lid voor alle belangen die 
kunnen worden geschaad, alsmede met het 
openbaar belang, en mag besluiten deze 
maatregelen niet toe te staan wanneer hun 
negatieve gevolgen groter dan hun 
voordelen zouden kunnen zijn.

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

Or. en

Motivering

Dwangsommen kunnen een afschrikmiddel vormen en de nationale autoriteiten voor 
prijsstelling en vergoeding ertoe aanzetten de termijnen na te leven, maar ze kunnen ook een 
negatief neveneffect hebben, namelijk dat de autoriteiten de aanvraag liever afwijzen dan het 
risico te lopen om dergelijke dwangsommen te moeten betalen. 
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet niet alleen transparantie gelden voor maatregelen die erop gericht zijn het 
voorschrijven van specifiek genoemde geneesmiddelen te bevorderen, maar ook voor 
maatregelen betreffende het voorschrijven van bepaalde categorieën van geneesmiddelen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het kader van de besluitvorming over 
prijsstelling en vergoedingen worden de 
elementen waarop de vergunning voor het 
in de handel brengen gebaseerd is, met
inbegrip van de kwaliteit, veiligheid, 
doeltreffendheid en, indien van 
toepassing, de bio-equivalentie 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 echter niet 
om de tijdens de vergunningsprocedure 
voortgebrachte gegevens te gebruiken 
voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie of met het oog op 
farmaceutisch-economische evaluaties.
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Or. en

Motivering

Deze bepaling heeft als doel vertragingen in de procedure als gevolg van de herbeoordeling 
van elementen die al in het kader van de procedure inzake marktvergunning beoordeeld zijn, 
te vermijden. Er zij niettemin op gewezen dat de lidstaten deze gegevens kunnen raadplegen 
en hun besluiten in verband met prijsstelling en vergoedingen hierop kunnen baseren. 

Amendement 20

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 onmiddellijk mede aan 
de Commissie, samen met de redenering 
waarop de maatregel gebaseerd is en de 
geplande datum voor de definitieve 
goedkeuring ervan.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de Commissie ook een indicatief tijdschema voor het 
besluitvormingsproces voorleggen zodat de Commissie eventuele opmerkingen vóór de 
definitieve goedkeuring kan indienen. 

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie deelt haar opmerkingen 
mede aan de lidstaat die de 
ontwerpmaatregel heeft medegedeeld vóór 
de definitieve goedkeuring ervan door de 
lidstaat.
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De betrokken lidstaat houdt zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen van 
de Commissie, in het bijzonder als de 
opmerkingen aangeven dat de 
ontwerpmaatregel mogelijk onverenigbaar 
is met de wetgeving van de Unie.

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

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking: het feit dat de Commissie opmerkingen kan indienen over de 
ontwerpmaatregel, schort de procedure op nationaal niveau niet op (dit zou namelijk tot al te 
grote vertragingen kunnen leiden). 

Amendement 22

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

Motivering

Het amendement heeft als doel de kennisgevingsprocedure te vereenvoudigen en minder 
zwaar te maken voor de lidstaten. Indien er twijfel rijst over eventuele strijdigheid met het 
EU-recht, kan de Commissie de nationale autoriteiten wel om dergelijke gegevens verzoeken. 
Een systematische verslaglegging door de betrokken lidstaten zou echter te grote 
administratieve lasten voor de nationale autoriteiten met zich mee kunnen brengen, en dit 
moet worden vermeden. 
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Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) het aantal aanvragen dat in de loop van 
het vorige jaar ontvangen werd 
overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 7;

(a) het aantal aanvragen dat in de loop van 
het vorige jaar ontvangen werd 
overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 7;

(b) hoeveel tijd uitgetrokken werd om een 
beslissing te nemen over elke ontvangen 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 3, 4, 
en 7.

(b) hoeveel tijd uitgetrokken werd om een 
beslissing te nemen over elke ontvangen 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 3, 4, 
en 7;

(c) zo nodig een analyse van de 
voornaamste redenen voor de vertragingen, 
samen met aanbevelingen om de 
besluitvormingsprocessen in 
overeenstemming te brengen met de in 
deze richtlijn vastgelegde termijnen.

(c) zo nodig een analyse van de 
voornaamste redenen voor de vertragingen.

Or. en

Motivering

Een jaarlijks verslag moet volstaan om de Commissie de nodige relevante gegevens te 
verstrekken. De datum hiervoor moet worden vastgelegd op 1 juli: op die manier kunnen er in 
het kader van de nieuwe nationale voorschriften ter omzetting van deze richtlijn genoeg 
aanvragen worden ingediend opdat het eerste verslag voldoende gegevens omvat. 
Aanbevelingen om de besluitvormingsprocessen in overeenstemming te brengen met de in de 
richtlijn vastgelegde termijnen moeten door de Commissie of door een onafhankelijke 
instantie worden gedaan, niet door de nationale autoriteiten.
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een jaarlijks verslag van de Commissie zou nuttiger zijn, aangezien het zou gebaseerd zijn op 
een grotere hoeveelheid door de lidstaten in hun eigen verslagen opgenomen inlichtingen. Dit 
amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met het vorige amendement over 
de jaarlijkse verslagen van de lidstaten betreffende de tenuitvoerlegging van de termijnen.


