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van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de 
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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling een gemotiveerd advies doen toekomen aan de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarin zij uiteenzetten waarom het betrokken 
ontwerp volgens hen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Bij onderhavige mededeling is een gemotiveerd advies van de Kamer van Afgevaardigden 
van het Groothertogdom Luxemburg over het bovenvermelde voorstel gevoegd.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Kamer van Afgevaardigden van het Groothertogdom Luxemburg

De Kamer van Afgevaardigden

• gezien artikel 169 van het Reglement van de Kamer van Afgevaardigden;

• eraan herinnerend dat de Commissie volksgezondheid en sociale zekerheid is gevraagd 
zich te buigen over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare 
stelsels van gezondheidszorg (COM(2012)84), een wetgevingsvoorstel dat is 
ingediend door de Europese Commissie om na te gaan of de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid worden nageleefd;

• vaststellende dat de Commissie volksgezondheid en sociale zekerheid in haar 
vergadering van 19 april 2012 een gemotiveerd advies heeft aangenomen over 
bovengenoemd wetgevingsinitiatief;

besluit het als volgt luidende gemotiveerd advies van de Commissie volksgezondheid en 
sociale zekerheid aan te nemen:

Algemene overwegingen

Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van 
maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 
de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg wordt door dit voorstel 
voor een richtlijn ingetrokken en vervangen.

Dit voorstel voor een richtlijn is ingediend bij de Commissie volksgezondheid en sociale 
zekerheid zodat zij kan nagaan of dit voorstel van de Unie in overeenstemming is met de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zoals omschreven in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

De Commissie volksgezondheid en sociale zekerheid merkt op dat de tekst volgens de 
Europese Commissie bedoeld is om het rechtskader aan te passen aan de huidige marktcontext 
voor farmaceutische producten, die in de tussentijd aanzienlijk is veranderd.

Ook stelt de Commissie volksgezondheid en sociale zekerheid vast dat de Europese 
Commissie met haar initiatief een tweeledig doel voor ogen heeft, namelijk betere toegang 
van patiënten tot geneesmiddelen en een sterkere concurrentiepositie van de Europese 
farmaceutische industrie. Vanuit dit oogpunt worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- verkorting van de termijnen waarbinnen de nationale autoriteiten moeten beslissen 
over de prijsstelling en vergoeding;

- verduidelijking van de procedureverplichtingen waaraan de lidstaten moeten voldoen;
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- opheffing van belemmeringen voor de farmaceutische handel.

De commissie stelt vast dat de voorgestelde tekst tot een buitensporige stijging van de 
administratieve kosten zou kunnen leiden, met name vanwege de verkorting van de termijnen 
en de talloze nieuwe verplichtingen die in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel, namelijk:

- de verplichting om voor ieder stadium de criteria voor de besluitvorming te publiceren 
en mee te delen, 

- de verplichting om vóór iedere nieuwe maatregel tot vaststelling van prijzen en 
vergoedingen de industrie te raadplegen en de Commissie hierover te informeren,

- de verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen aan de Commissie over de 
termijnen en vertragingen,

- de verplichting om de administratieve maatregelen die nodig zijn voor de 
besluitvorming en de uitvoering daarvan binnen de voorgeschreven termijnen te 
nemen,

- de verplichting om te voorzien in rechtsmiddelen (kort geding, schadevergoeding, 
dagelijkse dwangsom) voor de farmaceutische industrie indien een lidstaat de 
termijnen niet in acht neemt,

- de afschaffing van de mogelijkheid voor de nationale autoriteiten om de industrie om 
bepaalde aanvullende informatie te vragen.

De opeenstapeling van nieuwe verplichtingen en de strikte voorwaarden voor nationale 
administratieve maatregelen ontnemen de nationale autoriteiten iedere bewegingsvrijheid.

Bovendien verstoort het voorstel het evenwicht tussen de verplichtingen van de lidstaten en 
die van de farmaceutische industrie volledig. De tekst beschermt in feite alleen degenen die 
om een transparant besluit vragen, terwijl de nationale autoriteiten enorme risico's lopen zodra 
zij ook maar enigszins van de opgelegde procedure afwijken (in bepaalde gevallen een 
dagelijkse dwangsom).

Daarnaast kan men zich afvragen of deze uitgebreide maatregelen daadwerkelijk bijdragen 
aan de algemene doelstelling van transparantie, en of zij stroken met de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit. 

Het voorstel doet afbreuk aan de essentiële rol van het subsidiariteitsbeginsel, dat bedoeld is 
om de besluit- en handelingsvaardigheid van de lidstaten te beschermen, en rechtvaardigt 
anderzijds interventie van de Unie wanneer de lidstaten niet naar tevredenheid aan de 
doelstellingen van een maatregel kunnen voldoen vanwege de reikwijdte of de gevolgen van 
de beoogde maatregel.

Conclusie

De Commissie volksgezondheid en sociale zekerheid concludeert dat het voorstel voor een 
richtlijn over het algemeen in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel, aangezien het 
buitensporige administratieve lasten voor de nationale autoriteiten met zich meebrengt die 
niet door de doelstelling van transparantie worden gerechtvaardigd. Het voorstel behartigt 
eenzijdig de belangen van de farmaceutische industrie.
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Resolutie aangenomen door de Kamer van Afgevaardigden tijdens haar openbare zitting van 
24 april 2012.

De secretaris-generaal, De voorzitter,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


