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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 297/95 inzake de vergoedingen die aan het Europees GeneesmiddelenBureau dienen 
te worden betaald
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0106)1,

– gelet op artikel 12 van verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 19952, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0137/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Met het oog op het 
evenredigheidsbeginsel moet voor 
geneesmiddelen waarvan de werkzame 
stof in de Gemeenschap sinds tenminste 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
2 PB L 35 van 15.2.1995, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd door verordening (EG) nr. 494/2003 van de 
Commissie (PB L 73 van 19.3.2003, blz. 6).
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tien jaar in de medische praktijk wordt 
gebruikt, een lagere jaarlijkse vergoeding 
worden berekend.

Motivering

De jaarlijkse vergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van het toezicht op bestaande 
geneesmiddelen. Voor geneesmiddelen waarvan de werkzame stoffen reeds lang bekend zijn, 
is het toezicht minder arbeidsintensief dan bij producten van een geheel nieuwe chemische 
entiteit. 

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER B), PUNT II)

Artikel 3, lid 1, letter b), alinea 1 (verordening (EG) nr. 297/95)

Een beperkte vergoeding van 90 000 EUR 
is verschuldigd voor aanvragen van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
overeenkomstig artikel 10, leden 1 en 3, en 
artikel 10 quater van Richtlijn 2001/83/EG 
van het Europees Parlement en de Raad**. 
Die vergoeding geldt voor slechts één 
dosering in één farmaceutische vorm en in 
één aanbiedingsvorm.

Een beperkte vergoeding van 90 000 EUR 
is verschuldigd voor aanvragen van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
overeenkomstig artikel 10, leden 1 en 3, en 
de artikelen 10 bis en 10 quater van 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad**. Die vergoeding 
geldt voor slechts één dosering in één 
farmaceutische vorm en in één 
aanbiedingsvorm.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer aan 
de beoordeling van een aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
overeenkomstig artikel 10 bis van richtlijn 
2001/83/EG aantoonbaar omvangrijke 
werkzaamheden zijn verbonden, kan 
overeenkomstig artikel 11, lid 2 een 
vergoeding tot 232 000 EUR worden 
vastgesteld.

Motivering

Volgens het huidige voorstel is voor een bibliografische aanvraag een volledige vergoeding 
van 232 000 EUR verschuldigd. Met de beoordeling van een product van een geheel nieuwe 
chemische entiteit is aanzienlijk veel meer werk gemoeid dan wanneer het gaat om een 
product op basis van een vanouds bekende stof (in de zin van artikel 10 bis van richtlijn 
2001/83/EG). met het oog op het evenredigheidsbeginsel zou voor bibliografische aanvragen 
een verlaagde vergoeding van 90 000 EUR moeten gelden , tenzij er gegronde redenen zijn 
voor toepassing van een hogere vergoeding.  
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Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 8, lid 2 (verordening (EG) nr. 297/95)

2. Een vergoeding voor wetenschappelijke 
diensten is verschuldigd wanneer een 
wetenschappelijk comité wordt gevraagd 
een advies te geven dat niet onder de 
artikelen 3 tot en met 7 of onder artikel 8, 
lid 1, valt. Hiertoe behoren de beoordeling 
van traditionele kruidengeneesmiddelen,
adviezen over de verstrekking van 
geneesmiddelen op basis van 
'compassionate use', raadpleging over 
stoffen in medische hulpmiddelen, 
inclusief bloedderivaten, die de werking 
van die hulpmiddelen moeten ondersteunen 
en de beoordeling van plasma- en 
vaccinantigeenbasisdossiers.

2. Een vergoeding voor wetenschappelijke 
diensten is verschuldigd wanneer een 
wetenschappelijk comité wordt gevraagd 
een advies te geven dat niet onder de 
artikelen 3 tot en met 7 of onder artikel 8, 
lid 1, valt. Hiertoe behoren adviezen over 
de verstrekking van geneesmiddelen op 
basis van 'compassionate use', raadpleging 
over stoffen in medische hulpmiddelen, 
inclusief bloedderivaten, die de werking 
van die hulpmiddelen moeten ondersteunen 
en de beoordeling van plasma- en 
vaccinantigeenbasisdossiers.

Bij geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
bedraagt de vergoeding 232 000 EUR.

Bij geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
bedraagt de vergoeding niet meer dan 232 
000 EUR.

Bij geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik bedraagt de vergoeding 116 000 
EUR.

Bij geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik bedraagt de vergoeding niet meer 
dan 116 000 EUR.

Voor de beoordeling van traditionele 
kruidengeneesmiddelen bedraagt de 
vergoeding niet meer dan 25 000 EUR.

Wetenschappelijke adviezen die ingevolge 
artikel 58 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 worden uitgebracht ter 
beoordeling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die bedoeld zijn om 
uitsluitend buiten de Gemeenschap in de 
handel te worden gebracht, vallen onder 
artikel 3.

Wetenschappelijke adviezen die ingevolge 
artikel 58 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 worden uitgebracht ter 
beoordeling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die bedoeld zijn om 
uitsluitend buiten de Gemeenschap in de 
handel te worden gebracht, vallen onder 
artikel 3.

Voor bepaalde wetenschappelijke adviezen 
of diensten betreffende geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik is een beperkte 
vergoeding voor wetenschappelijke 
diensten verschuldigd, variërend van 2 500 
EUR tot 200 000 EUR.

Voor bepaalde wetenschappelijke adviezen 
of diensten betreffende geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik is een beperkte 
vergoeding voor wetenschappelijke 
diensten verschuldigd, variërend van 2 500 
EUR tot 200 000 EUR.

Voor bepaalde wetenschappelijke adviezen 
of diensten betreffende geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik is een 

Voor bepaalde wetenschappelijke adviezen 
of diensten betreffende geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik is een 
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beperkte vergoeding voor 
wetenschappelijke diensten verschuldigd, 
variërend van 2 500 EUR tot 100 000 
EUR.

beperkte vergoeding voor 
wetenschappelijke diensten verschuldigd, 
variërend van 2 500 EUR tot 100 000 
EUR.

Voor bepaalde wetenschappelijke adviezen 
of diensten betreffende geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik is een 
beperkte vergoeding voor 
wetenschappelijke diensten verschuldigd, 
variërend van 2 500 EUR tot 100 000 
EUR.

Voor bepaalde wetenschappelijke adviezen 
of diensten betreffende geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik is een 
beperkte vergoeding voor 
wetenschappelijke diensten verschuldigd, 
variërend van 2 500 EUR tot 100 000 
EUR.

Voor bepaalde wetenschappelijke 
adviezen of diensten betreffende 
traditionele kruidengeneesmiddelen is een 
beperkte vergoeding voor 
wetenschappelijke diensten verschuldigd, 
variërend van 2 500 EUR tot 25 000 EUR. 

De in de vijfde en zesde alinea bedoelde
wetenschappelijk adviezen of diensten 
worden opgenomen in een lijst die 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, wordt 
opgesteld.

De in de zesde, zevende en achtste alinea 
bedoelde wetenschappelijk adviezen of 
diensten worden opgenomen in een lijst die 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, wordt 
opgesteld.

Motivering

Evenredigheid tussen het bedrag van de vergoeding en de aard van de geboden diensten is 
een van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijn. Daarom moet in de regeling ruimte 
worden gelaten voor flexibiliteit, ook waar het gaat om wetenschappelijke diensten voor 
bijzondere geneesmiddelen. Wat in het bijzonder de traditionele kruidengeneesmiddelen 
betreft, zou berekening van de volle vergoeding van 232 000 EUR onevenredig zijn. Gelet op 
de hieraan verbonden werkzaamheden zou 25 000 EUR voor traditionele 
kruidengeneesmiddelen een passende vergoeding zijn.
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TOELICHTING

Achtergrond

Na de recente herziening van de geneesmiddelenwetgeving heeft de Commissie een voorstel 
ingediend tot aanpassing van verordening nr. 297/95 inzake de vergoedingen die aan het 
Europees GeneesmiddelenBureau (EMEA) dienen te worden betaald. Deze herziening is 
noodzakelijk omdat de taken van het EMEA niet alleen zijn veranderd maar ook zijn 
uitgebreid. De activiteiten na de vergunningverlening hebben aanzienlijk meer gewicht 
gekregen, en nieuwe wetenschappelijke diensten zullen aan de farmaceutische industrie 
worden aangeboden. Daarom moeten nieuwe typen vergoedingen voor deze diensten worden 
ingevoerd en vastgesteld, in overeenstemming met de nieuwe bepalingen. 

Bovendien heeft een ervaring van tien jaar met het huidige systeem enkele tekortkomingen 
aan het licht gebracht in het financiële draagvlak van het Bureau. De belangrijkste is de grote 
afhankelijkheid van de vergoedingen die bij eerste vergunningaanvragen worden betaald. Dit 
heeft het Bureau kwetsbaar gemaakt voor marktschommelingen in de 
geneesmiddelenindustrie. Ook bij een zeer laag aantal nieuwe aanvragen moet het Bureau een 
aantal taken blijven uitvoeren die niet direct verband houden met de beoordeling van nieuwe 
geneesmiddelen. 

Belangrijkste elementen van het voorstel

In het voorstel van de Commissie worden de globale structuur en het niveau van de 
vergoedingen gehandhaafd. Ter dekking van de kosten in verband met alle activiteiten na de 
vergunningverlening wordt een verhoging van 10% voorgesteld voor de jaarlijkse vergoeding, 
zowel bij geneesmiddelen voor menselijk gebruik als bij die voor diergeneeskundig gebruik. 
Daarentegen wordt de vergoeding voor generieke geneesmiddelen verlaagd om de feitelijke 
beoordelingskosten beter tot uitdrukking te brengen. De Commissie stelt ook een 
harmonisatie van bepaalde vergoedingen voor. Voorgesteld wordt om alle vergoedingen in 
verband met diergeneesmiddelen op het huidige niveau te handhaven, afgezien van de 
jaarlijkse vergoeding en een van de wijzigingsvergoedingen die wordt verlaagd.

In het voorstel worden nieuwe typen van vergoedingen omschreven in verband met het 
aanbod van wetenschappelijke diensten die onder meer verband houden met traditionele 
kruidengeneesmiddelen en geneesmiddelen die uitsluitend voor markten buiten de 
Gemeenschap bedoeld zijn. Ook is een specifieke vergoeding vastgesteld voor gelijkwaardige 
biologische geneesmiddelen. 

De uitvoerende bevoegdheden van de Raad van Beheer en de directeur worden verder 
uitgebreid waar het gaat om verlaging van vergoedingen.

Een van de belangrijke beginselen van het voorstel is te zorgen voor evenredigheid van de 
hoogte van de vergoedingen met de werkelijk aan de verleende diensten verbonden werklast. 
Het voorstel beoogt de financiële last voor de aanvragers te verlichten, zonder dat de 
capaciteit van het Bureau tot uitvoering van zijn taken wordt ondergraven.
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Opmerkingen van de rapporteur 

Uw rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie als een noodzakelijke stap vooruit,  
gelet op de invoering van de nieuwe geneesmiddelenwetgeving en andere veranderingen in 
het arbeidsterrein en de activiteiten van het Bureau. Het is belangrijk dat het Bureau, dat een 
sleutelrol speelt in het Europese gezondheidsbeleid en krachtig bijdraagt aan de 
totstandbrenging van de interne markt voor de farmaceutische sector, kan beschikken over een 
solide en up-to-date financieel draagvlak. Gelet op de dubbele rol van het Bureau moet een, 
zij het betrekkelijk klein, deel van zijn begroting worden gedekt door de Europese Unie en 
een ander deel door vergoedingen voor aan de geneesmiddelenindustrie verleende diensten.

De door het Bureau verleende diensten maken een essentieel deel uit van de procedure voor 
het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel. De centrale vraag is hoe het juiste 
niveau van de vergoeding moet worden vastgesteld, zodat zij de feitelijke kosten van de aan 
de bedrijven verleende diensten dekken, maar niet in de weg staan aan innovatie en 
introductie van nieuwe geneesmiddelen en daarmee aan de concurrentiekracht van de 
Europese geneesmiddelenindustrie.

De geneesmiddelenindustrie is niet monoliet. Naast de gigantische multinationale 
ondernemingen zijn er ook een aantal MKO's en ondernemingen die tussen deze beide 
categorieën een middenpositie innemen. De producten die gebruik maken van de 
gecentraliseerde vergunningprocedure kunnen bovendien aanzienlijk verschillen op het punt 
van innovativiteit en complexheid van samenstelling. Daarom is een zekere flexibiliteit in de 
vergoedingen gerechtvaardigd. Uw rapporteur kan daarom instemmen met het beginsel, dat 
het stelsel van vastgestelde maximumvergoedingen wordt uitgebreid, waarbij de beslissing 
over eventuele verlaging wordt overgelaten aan degenen die de meeste deskundigheid op dit 
gebied bezitten, d.w.z. de Raad van Beheer en de directeur van het EMEA.

Het beginsel van vastgestelde maximumvergoedingen en verlaagde vergoedingen zou 
evenwel nog wat verder kunnen worden uitgebreid zonder dat het financiële draagvlak van het 
Bureau in gevaar komt. Dit geldt met name voor vergoedingen voor wetenschappelijk advies 
voor traditionele kruidengeneesmiddelen. Deze beoordeling vergt in vergelijking met andere 
geneesmiddelen veel minder werk. Het niveau van de vergoeding dient in overeenstemming te 
zijn met de werkelijke werklast die met deze beoordeling is gemoeid.

Een andere opmerking betreft de reeds lang in gebruik zijnde stoffen. In het huidige voorstel 
wordt een volle vergoeding van 232.000 € vastgesteld voor een bibliografische aanvraag. De 
hoeveelheid werk die is gemoeid met de beoordeling van een product van een volledig nieuwe 
chemische entiteit is aanzienlijk geringer dan bij een product dat is gebaseerd op een reeds 
lang bekende stof (in de zin van artikel 10 bis van richtlijn 2004/27/EG tot wijziging van 
richtlijn 2001/83/EG). Met het oog op het beginsel van evenredigheid zou voor 
bibliografische aanvragen een verlaagde vergoeding van 90.000 € moeten worden gehanteerd, 
tenzij er gegronde redenen zijn om een hogere vergoeding toe te passen. Met deze wijziging 
zou de vergoeding voor de meeste bibliografische aanvragen op hetzelfde niveau komen als 
dat van een generiek geneesmiddel. Op ditzelfde aspect zou ook moeten worden gelet bij de 
vaststelling van de jaarlijkse vergoeding, die bedoeld is om de kosten van het toezicht op 
bestaande geneesmiddelen te dekken.
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