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Amendement 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bepalingen inzake
geneesmiddelenbewaking betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik12

zijn gewijzigd bij Richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging, wat 
de geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik13, 
Verordening (EU) nr. 1235/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, 
en Verordening (EG) nr. 1394/2007 
betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie14, Richtlijn 
2012/26/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft15 en 
Verordening (EU) nr. 1027/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 

(2) De bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik12

zijn gewijzigd bij Richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging, wat 
de geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik13, 
Verordening (EU) nr. 1235/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, 
en Verordening (EG) nr. 1394/2007 
betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie14, Richtlijn 
2012/26/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft15 en 
Verordening (EU) nr. 1027/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
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oktober 2012 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2001 wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft16. Deze 
wijzigingen betreffen alleen 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er 
werden nieuwe
geneesmiddelenbewakingstaken aan het 
Bureau opgedragen, die onder meer 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, monitoring van casussen uit 
de vakliteratuur, betere instrumenten op het 
gebied van informatietechnologie en 
verstrekking van meer informatie aan het 
grote publiek. Bovendien bepaalt de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking dat het Bureau in 
staat moet worden gesteld deze activiteiten 
te financieren met vergoedingen die 
worden betaald door vergunninghouders. 
Daarom moeten nieuwe categorieën 
vergoedingen worden gecreëerd om de 
nieuwe en specifieke taken van het Bureau 
te financieren.

oktober 2012 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2001 wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft16. Deze 
wijzigingen betreffen alleen 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er 
werden nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken aan het 
Bureau opgedragen, die onder meer 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, monitoring van casussen uit 
de vakliteratuur, betere instrumenten op het 
gebied van informatietechnologie en 
verstrekking van meer informatie aan het 
grote publiek. Bovendien bepaalt de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking dat het Bureau in 
staat moet worden gesteld deze activiteiten 
te financieren met vergoedingen die 
worden betaald door vergunninghouders. 
Geneesmiddelenbewaking dient gezien de 
baten voor de samenleving als geheel 
echter behandeld te worden als de 
soevereine verantwoordelijkheid van de 
lidstaten die het is. Dat betekent dat tot 
aan de invoering van deze verordening 
het aandeel Uniemiddelen in de 
financiering van de begroting van het 
Bureau op zijn minst ongewijzigd moet 
worden gelaten. De bijdrage moet worden 
aangewend ter verlaging van de 
financieringskosten van de routinetaken 
en daarmee van de jaarlijkse vaste 
vergoeding. Daarom moeten er nieuwe 
categorieën vergoedingen worden 
gecreëerd om de nieuwe en specifieke 
taken van het Bureau te financieren.

__________________ __________________
12 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 12 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
13 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74. 13 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74.
14 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1. 14 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1.
15 PB L 299 van 27.10.12, blz. 1. 15 PB L 299 van 27.10.12, blz. 1.
16 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 38. 16 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 38.

Or. en
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Motivering

De bescherming van volksgezondheid is een soevereine verantwoordelijkheid van de lidstaten. 
Geneesmiddelenbewaking dient die bescherming. Momenteel bestaat de financiering van de 
EMA uit een bijdrage van de Unie en door de bedrijfstak betaalde vergoedingen. De 
Commissie gaat er in haar voorstel evenwel van uit dat de bijkomende taken uitsluitend 
gefinancierd worden door de bedrijfstak. Het gevaar is echter dat wanneer 
geneesmiddelenbewaking uitsluitend uit vergoedingen betaald wordt, het systeem niet meer 
als onafhankelijk van de belangen van de farmaceutische industrie gezien wordt.

Amendement 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik12

zijn gewijzigd bij Richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging, wat 
de geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik13, 
Verordening (EU) nr. 1235/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, 

(2) De bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik12

zijn gewijzigd bij Richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging, wat 
de geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik13, 
Verordening (EU) nr. 1235/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, 
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en Verordening (EG) nr. 1394/2007 
betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie14, Richtlijn 
2012/26/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft15 en 
Verordening (EU) nr. 1027/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2001 wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft16. Deze 
wijzigingen betreffen alleen 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er 
werden nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken aan het 
Bureau opgedragen, die onder meer 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, monitoring van casussen uit 
de vakliteratuur, betere instrumenten op het 
gebied van informatietechnologie en 
verstrekking van meer informatie aan het 
grote publiek. Bovendien bepaalt de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking dat het Bureau in 
staat moet worden gesteld deze activiteiten 
te financieren met vergoedingen die 
worden betaald door vergunninghouders. 
Daarom moeten er nieuwe categorieën 
vergoedingen worden gecreëerd om de 
nieuwe en specifieke taken van het Bureau 
te financieren.

en Verordening (EG) nr. 1394/2007 
betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie14, Richtlijn 
2012/26/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft15 en 
Verordening (EU) nr. 1027/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2001 wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft16. Deze 
wijzigingen betreffen alleen 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er 
werden nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken aan het 
Bureau opgedragen, die onder meer 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, monitoring van casussen uit 
de vakliteratuur, betere instrumenten op het 
gebied van informatietechnologie en 
verstrekking van meer informatie aan het 
grote publiek. Bovendien bepaalt de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking dat het Bureau in 
staat moet worden gesteld deze activiteiten 
te financieren met vergoedingen die 
worden betaald door vergunninghouders en 
uit een bijdrage van de Unie. Daarom 
moeten er nieuwe categorieën 
vergoedingen worden gecreëerd om de 
nieuwe en specifieke taken van het Bureau 
te financieren. Het Europees Parlement en 
de Raad moeten bekijken hoe hoog de 
bijdrage van de Unie zou moeten zijn, dit 
aan de hand van een inventarisatie van de 
behoeften en rekening houdend met de 
hoogte van vergoedingen. De hoogte van 
de aan vergunninghouders in rekening 
gebrachte vergoedingen is mede 
afhankelijk van de huidige financiële 
situatie en het bedrijfsklimaat van 
lidstaten.

__________________ __________________
12 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 12 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
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13 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74. 13 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74.
14 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1. 14 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1.
15 PB L 299 van 27.10.12, blz. 1. 15 PB L 299 van 27.10.12, blz. 1.
16 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 38. 16 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 38.

Or. en

Amendement 17
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik12

zijn gewijzigd bij Richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging, wat 
de geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik13, 
Verordening (EU) nr. 1235/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, 
en Verordening (EG) nr. 1394/2007 

(2) De bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik12

zijn gewijzigd bij Richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging, wat 
de geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik13, 
Verordening (EU) nr. 1235/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, 
en Verordening (EG) nr. 1394/2007 
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betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie14, Richtlijn 
2012/26/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft15 en 
Verordening (EU) nr. 1027/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2001 wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft16. Deze 
wijzigingen betreffen alleen 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er 
werden nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken aan het 
Bureau opgedragen, die onder meer 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, monitoring van casussen uit 
de vakliteratuur, betere instrumenten op het 
gebied van informatietechnologie en 
verstrekking van meer informatie aan het 
grote publiek. Bovendien bepaalt de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking dat het Bureau in 
staat moet worden gesteld deze activiteiten 
te financieren met vergoedingen die 
worden betaald door vergunninghouders. 
Daarom moeten nieuwe categorieën 
vergoedingen worden gecreëerd om de 
nieuwe en specifieke taken van het Bureau 
te financieren.

betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie14, Richtlijn 
2012/26/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft15 en 
Verordening (EU) nr. 1027/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2001 wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft16. Deze 
wijzigingen betreffen alleen 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er 
werden nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken aan het 
Bureau opgedragen, die onder meer 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, monitoring van casussen uit 
de vakliteratuur, betere instrumenten op het 
gebied van informatietechnologie en 
verstrekking van meer informatie aan het 
grote publiek. Bovendien bepaalt de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking dat het Bureau in 
staat moet worden gesteld deze activiteiten 
te financieren met vergoedingen die 
worden betaald door vergunninghouders, 
als aanvulling op de middelen uit de 
overheidsbegroting van de Europese Unie. 
Daarom moeten nieuwe categorieën 
vergoedingen worden gecreëerd om de 
nieuwe en specifieke taken van het Bureau 
te financieren.

__________________ __________________
12 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 12 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
13 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74. 13 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74.
14 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1. 14 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1.
15 PB L 299 van 27.10.2012, blz. 1. 15 PB L 299 van 27.10.2012, blz. 1.
16 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 38. 16 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 38.

Or. fr
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Motivering

De Europese begroting moet kunnen worden gebruikt om deze nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken te financieren, om zo de transparantie, objectiviteit en 
onafhankelijkheid van de beoordelingen te versterken.

Amendement 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De in deze verordening bedoelde 
vergoedingen moeten transparant en billijk 
zijn en in verhouding staan tot het 
uitgevoerde werk.

(7) De in deze verordening bedoelde 
vergoedingen moeten transparant en billijk 
zijn en in verhouding staan tot het 
uitgevoerde werk. Informatie over deze 
vergoedingen moet openbaar worden 
gemaakt.

Or. en

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit.
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activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

Or. en

Amendement 20
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen echter 
dubbele vergoeding worden verlangd voor 
dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

Or. fr

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de vergoedingen die aan de 
lidstaten worden betaald en de vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau 
worden betaald.

Amendement 21
Michèle Rivasi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
de lidstaten moet blijven berusten, als het 
gaat om de detectie van zijn signalen. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.-{}-

Or. en

Motivering

Aangezien de rapporteur de detectie van signalen uit de jaarlijkse vaste vergoeding heeft 
geschrapt, moet uitdrukkelijk worden aangegeven dat dit onderwerp nog altijd onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt.

Amendement 22
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 

(8) Deze verordening mag uitsluitend 
betrekking hebben op vergoedingen die 
door het Bureau in rekening worden 
gebracht, terwijl de bevoegdheid om te 
beslissen over mogelijke vergoedingen die 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in rekening worden gebracht, bij 
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de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

de lidstaten moet blijven berusten. Van 
vergunninghouders mag geen dubbele 
vergoeding worden verlangd voor dezelfde
geneesmiddelenbewakingsactiviteit. 
Daarom mogen de lidstaten geen 
vergoedingen in rekening brengen voor 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, dus ook niet voor navolgende 
wijzigingen aan vergunningen.

Or. en

Motivering

Dit is om duidelijk te maken dat ondernemingen niet verplicht mogen worden nationale 
vergoedingen te betalen voor wijzigingen aan vergunningen die het resultaat zijn van een 
geneesmiddelenbewakingsprocedure. Dit zou namelijk een vorm van dubbele belasting zijn 
aangezien bevoegde autoriteiten niet méér hoeven te doen dan de wijziging in de PIL te 
“plakken”, want de wetenschappelijke analyse is al eerder uitgevoerd.

Amendement 23
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De werkzaamheden die op het niveau 
van de Unie worden uitgevoerd om niet-
interventionele veiligheidsstudies na 
toelating te beoordelen die door een 
autoriteit zijn voorgeschreven en waarvoor 
het protocol werd goedgekeurd door het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking, omvatten 
ook het toezicht op deze studies, te 
beginnen met de beoordeling van het 
ontwerpprotocol, en zijn niet beperkt tot de 
beoordeling van de definitieve 
studieverslagen. Daarom moet de 
vergoeding die voor deze procedure in 
rekening wordt gebracht met betrekking tot 
de uitgevoerde studies alle werkzaamheden 
dekken die met de studie verband houden. 

(12) De werkzaamheden die op het niveau 
van de Unie worden uitgevoerd om 
veiligheidsstudies na toelating te 
beoordelen die door een autoriteit zijn 
voorgeschreven en waarvoor het protocol 
werd goedgekeurd door het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking, omvatten ook 
het toezicht op deze studies, te beginnen 
met de beoordeling van het 
ontwerpprotocol, en zijn niet beperkt tot de 
beoordeling van de definitieve 
studieverslagen. Daarom moet de 
vergoeding die voor deze procedure in 
rekening wordt gebracht met betrekking tot 
de uitgevoerde studies alle werkzaamheden 
dekken die met de studie verband houden. 
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Om een dubbele aanrekening te vermijden 
moeten vergunninghouders die een 
vergoeding aangerekend krijgen voor de 
beoordeling van niet-interventionele
veiligheidsstudies na toelating die door een 
autoriteit zijn voorgeschreven, vrijgesteld 
worden van alle andere vergoedingen die 
door een bevoegde autoriteit worden 
aangerekend voor het indienen van die 
studies.

Om een dubbele aanrekening te vermijden 
moeten vergunninghouders die een 
vergoeding aangerekend krijgen voor de 
beoordeling van veiligheidsstudies na 
toelating die door een autoriteit zijn 
voorgeschreven, vrijgesteld worden van 
alle andere vergoedingen die door een 
bevoegde autoriteit worden aangerekend 
voor het indienen van die studies.

Or. en

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De werkzaamheden die op het niveau 
van de Unie worden uitgevoerd om niet-
interventionele veiligheidsstudies na 
toelating te beoordelen die door een 
autoriteit zijn voorgeschreven en waarvoor 
het protocol werd goedgekeurd door het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking, omvatten 
ook het toezicht op deze studies, te 
beginnen met de beoordeling van het 
ontwerpprotocol, en zijn niet beperkt tot de 
beoordeling van de definitieve 
studieverslagen. Daarom moet de 
vergoeding die voor deze procedure in 
rekening wordt gebracht met betrekking tot 
de uitgevoerde studies alle werkzaamheden 
dekken die met de studie verband houden. 
Om een dubbele aanrekening te vermijden 
moeten vergunninghouders die een 
vergoeding aangerekend krijgen voor de 
beoordeling van niet-interventionele
veiligheidsstudies na toelating die door een 
autoriteit zijn voorgeschreven, vrijgesteld 
worden van alle andere vergoedingen die 
door een bevoegde autoriteit worden 

(12) De werkzaamheden die op het niveau 
van de Unie worden uitgevoerd om 
veiligheidsstudies na toelating te 
beoordelen die door een autoriteit zijn 
voorgeschreven en waarvoor het protocol 
werd goedgekeurd door het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking, omvatten ook 
het toezicht op deze studies, te beginnen 
met de beoordeling van het 
ontwerpprotocol, en zijn niet beperkt tot de 
beoordeling van de definitieve 
studieverslagen. Daarom moet de 
vergoeding die voor deze procedure in 
rekening wordt gebracht met betrekking tot 
de uitgevoerde studies alle werkzaamheden 
dekken die met de studie verband houden. 
Om een dubbele aanrekening te vermijden 
moeten vergunninghouders die een 
vergoeding aangerekend krijgen voor de 
beoordeling van veiligheidsstudies na 
toelating die door een autoriteit zijn 
voorgeschreven, vrijgesteld worden van 
alle andere vergoedingen die door een 
bevoegde autoriteit worden aangerekend 
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aangerekend voor het indienen van die 
studies.

voor het indienen van die studies.

Or. en

Amendement 25
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Rapporteurs zijn voor hun beoordeling 
afhankelijk van de wetenschappelijke 
evaluatie en de middelen van nationale 
vergunningsinstellingen, terwijl het Bureau 
belast is met de coördinatie van de door de 
lidstaten beschikbaar gestelde bestaande 
wetenschappelijke middelen. Met het oog 
hierop en om te garanderen dat voldoende 
middelen ter beschikking worden gesteld 
voor de wetenschappelijke beoordelingen 
in verband met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet het Bureau een 
bezoldiging verstrekken voor de 
wetenschappelijke beoordelingsdiensten 
die zijn uitgevoerd door rapporteurs die 
door de lidstaten werden aangesteld als 
leden van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking als bedoeld in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 of, in 
voorkomend geval, door rapporteurs van 
de coördinatiegroep als bedoeld in artikel 
27 van Richtlijn 2001/83/EG. De hoogte 
van de bezoldiging voor het werk dat door 
deze rapporteurs wordt uitgevoerd, moet 
gebaseerd zijn op gemiddelde schattingen
van de werklast en moet in aanmerking 
worden genomen bij de bepaling van de 
hoogte van de vergoedingen voor de 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 

(13) Rapporteurs zijn voor hun beoordeling 
afhankelijk van de wetenschappelijke 
evaluatie en de middelen van nationale 
vergunningsinstellingen, terwijl het Bureau 
belast is met de coördinatie van de door de 
lidstaten beschikbaar gestelde bestaande 
wetenschappelijke middelen. Met het oog 
hierop en om te garanderen dat voldoende 
middelen ter beschikking worden gesteld 
voor de wetenschappelijke beoordelingen 
in verband met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet het Bureau een 
bezoldiging verstrekken voor de 
wetenschappelijke beoordelingsdiensten 
die zijn uitgevoerd door rapporteurs die 
door de lidstaten werden aangesteld als 
leden van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking als bedoeld in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 of, in 
voorkomend geval, door rapporteurs van 
de coördinatiegroep als bedoeld in artikel 
27 van Richtlijn 2001/83/EG. Om er 
evenwel voor te zorgen dat activiteiten die 
verband houden met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures 
voor de hele Unie uitsluitend bedoeld zijn 
de patiëntveiligheid te waarborgen, mag 
de lidstaat die om verwijzing verzocht niet 
de rapporteur van die verwijzing te zijn. 
Voor wat betreft de hoogte van de 
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de hele Unie. bezoldiging voor het werk dat door 
rapporteurs en corapporteurs wordt 
uitgevoerd, moet de betaling gebaseerd 
zijn op duidelijke en transparante 
facturen met een nauwkeurige specificatie 
van de uren die de rapporteur en de 
corapporteur(s) aan de verschillende 
beoordelingen besteed hebben alsook van 
de daarmee gemoeide kosten, en moet in 
aanmerking worden genomen bij de 
bepaling van de hoogte van de 
vergoedingen voor de 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie.

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat verwijzingen uitsluitend gedaan worden om redenen van 
patiëntveiligheid, kwaliteit, fabricage- of doeltreffendheidskwesties alsook om de indruk van 
een mogelijk belangenconflict te vermijden, kan/kunnen de lidsta(a)t(en) die een specifieke 
verwijzing initiëren daarvoor niet als rapporteur(s) of corapporteur(s) worden aangesteld.

Amendement 26
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Rapporteurs zijn voor hun beoordeling 
afhankelijk van de wetenschappelijke 
evaluatie en de middelen van nationale 
vergunningsinstellingen, terwijl het Bureau 
belast is met de coördinatie van de door de 
lidstaten beschikbaar gestelde bestaande 
wetenschappelijke middelen. Met het oog 
hierop en om te garanderen dat voldoende 
middelen ter beschikking worden gesteld 
voor de wetenschappelijke beoordelingen 
in verband met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet het Bureau een 
bezoldiging verstrekken voor de 

(13) Rapporteurs zijn voor hun beoordeling 
afhankelijk van de wetenschappelijke 
evaluatie en de middelen van nationale 
vergunningsinstellingen, terwijl het Bureau 
belast is met de coördinatie van de door de 
lidstaten beschikbaar gestelde bestaande 
wetenschappelijke middelen. Met het oog 
hierop en om te garanderen dat voldoende 
middelen ter beschikking worden gesteld 
voor de wetenschappelijke beoordelingen 
in verband met 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet het Bureau een 
bezoldiging verstrekken voor de 
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wetenschappelijke beoordelingsdiensten 
die zijn uitgevoerd door rapporteurs die 
door de lidstaten werden aangesteld als 
leden van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking als bedoeld in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 of, in 
voorkomend geval, door rapporteurs van 
de coördinatiegroep als bedoeld in artikel 
27 van Richtlijn 2001/83/EG. De hoogte 
van de bezoldiging voor het werk dat door 
deze rapporteurs wordt uitgevoerd, moet 
gebaseerd zijn op gemiddelde schattingen 
van de werklast en moet in aanmerking 
worden genomen bij de bepaling van de 
hoogte van de vergoedingen voor de 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie.

wetenschappelijke beoordelingsdiensten 
die zijn uitgevoerd door rapporteurs die 
door de lidstaten werden aangesteld als 
leden van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking als bedoeld in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 of, in 
voorkomend geval, door rapporteurs en 
corapporteurs van de coördinatiegroep als 
bedoeld in artikel 27 van Richtlijn 
2001/83/EG. De hoogte van de bezoldiging 
voor het werk dat door deze rapporteurs en 
corapporteurs wordt uitgevoerd, moet 
gebaseerd zijn op gemiddelde schattingen 
van de werklast en moet in aanmerking 
worden genomen bij de bepaling van de 
hoogte van de vergoedingen voor de 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie.

Or. en

Amendement 27
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Er moet een korting op 
vergoedingen worden toegepast indien 
vergunninghouders kunnen aantonen dat 
de inkomsten uit een geneesmiddel lager 
zijn of gelijk aan de kosten van het 
middel, alsook dat het geneesmiddel van 
grote diagnostische of therapeutische 
waarde is, nieuwe bestanddelen bevat of 
nieuwe indicaties voor bestaande 
bestanddelen, of anderszins dat het 
bestemd is voor ernstige ziektepatronen 
waarvoor er nog geen test- of 
behandelingsmethodes bestaan of indien 
de doelgroep klein is.
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Or. en

Amendement 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Vergunninghouders die tot 
hetzelfde moederbedrijf of dezelfde groep 
bedrijven behoren of die onderling 
overeenkomsten hebben gesloten of 
gezamenlijk optreden bij het in de handel 
brengen van het desbetreffende 
geneesmiddel, dienen te worden 
aangemerkt als één enkele entiteit (d.w.z. 
als één vergunninghouder).

Or. en

Motivering

De criteria om een vergunninghouder als “dezelfde entiteit” aan te merken, zijn reeds 
uiteengezet in Mededeling 98/C 229/03 van de Commissie over de communautaire procedures 
voor vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen, en is eveneens van 
toepassing op geneesmiddelenbewakingsvergoedingen.

Amendement 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Overeenkomstig het beleid van de 
Unie om kleine en middelgrote 
ondernemingen te ondersteunen, moeten 
lagere vergoedingen gelden voor kleine en 
middelgrote ondernemingen in de zin van 
de Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 

(15) Overeenkomstig het beleid van de 
Unie om kleine en middelgrote 
ondernemingen te ondersteunen, moeten 
lagere vergoedingen gelden voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en moeten zij 
uitstel van betaling en administratieve 
bijstand ontvangen in de zin van de 
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definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen18. Overeenkomstig dit 
beleid moeten micro-ondernemingen in de 
zin van die aanbeveling worden vrijgesteld 
van alle vergoedingen krachtens deze 
verordening.

Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen18. Overeenkomstig dit 
beleid moeten micro-ondernemingen in de 
zin van die aanbeveling worden vrijgesteld 
van alle vergoedingen krachtens deze 
verordening.

__________________ __________________
18 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36. 18 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 726/2004 voorzag reeds in lagere vergoedingen, uitstel van betaling 
van vergoedingen en administratieve bijstand.

Amendement 30
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor generieke geneesmiddelen, 
geneesmiddelen die zijn toegelaten op 
grond van bepalingen inzake langdurig 
gebruik in de medische praktijk, toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen en 
toegelaten kruidengeneesmiddelen moet 
een lagere jaarlijkse vaste vergoeding 
gelden, aangezien deze geneesmiddelen in 
het algemeen een genoegzaam bekend 
veiligheidsprofiel hebben. Als deze 
geneesmiddelen onderworpen zijn aan 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet echter vanwege de 
hiermee gepaard gaande werkzaamheden 
de volledige vergoeding in rekening 
worden gebracht. Aangezien in de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking de uitvoering 
van gezamenlijke veiligheidsstudies na 

(16) Voor geneesmiddelen die zijn 
toegelaten op grond van bepalingen inzake 
langdurig gebruik in de medische praktijk, 
toegelaten homeopathische 
geneesmiddelen en toegelaten 
kruidengeneesmiddelen moet een lagere 
jaarlijkse vaste vergoeding gelden, 
aangezien deze geneesmiddelen in het 
algemeen een genoegzaam bekend 
veiligheidsprofiel hebben. Als deze 
geneesmiddelen onderworpen zijn aan 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet echter vanwege de 
hiermee gepaard gaande werkzaamheden 
de volledige vergoeding in rekening 
worden gebracht. Aangezien in de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking de uitvoering 
van gezamenlijke veiligheidsstudies na 
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toelating wordt gestimuleerd, moeten de 
vergunninghouders de toepasselijke 
vergoedingen delen indien een 
gezamenlijke studie wordt ingediend.

toelating wordt gestimuleerd, moeten de 
vergunninghouders de toepasselijke 
vergoedingen delen indien een 
gezamenlijke studie wordt ingediend.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen goede rechtvaardiging voor systematische verlaging van de vaste jaarlijkse 
vergoeding voor alle generieke geneesmiddelen. Deze verlaging moet dan ook worden 
geschrapt.

Amendement 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor generieke geneesmiddelen, 
geneesmiddelen die zijn toegelaten op 
grond van bepalingen inzake langdurig 
gebruik in de medische praktijk, toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen en
toegelaten kruidengeneesmiddelen moet 
een lagere jaarlijkse vaste vergoeding 
gelden, aangezien deze geneesmiddelen in 
het algemeen een genoegzaam bekend 
veiligheidsprofiel hebben. Als deze 
geneesmiddelen onderworpen zijn aan 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet echter vanwege de 
hiermee gepaard gaande werkzaamheden 
de volledige vergoeding in rekening 
worden gebracht. Aangezien in de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking de uitvoering 
van gezamenlijke veiligheidsstudies na 
toelating wordt gestimuleerd, moeten de 
vergunninghouders de toepasselijke 
vergoedingen delen indien een 
gezamenlijke studie wordt ingediend.

(16) Voor generieke geneesmiddelen, 
geneesmiddelen die zijn toegelaten op 
grond van bepalingen inzake langdurig 
gebruik in de medische praktijk, tenminste 
10 jaar in de Unie toegelaten 
geneesmiddelen alsook toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen en
kruidengeneesmiddelen, moet een lagere 
jaarlijkse vaste vergoeding gelden, 
aangezien deze geneesmiddelen in het 
algemeen een genoegzaam bekend 
veiligheidsprofiel hebben. Als deze 
geneesmiddelen onderworpen zijn aan 
geneesmiddelenbewakingsprocedures voor 
de hele Unie, moet echter vanwege de 
hiermee gepaard gaande werkzaamheden 
de volledige vergoeding in rekening 
worden gebracht. Aangezien in de 
wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking de uitvoering 
van gezamenlijke veiligheidsstudies na 
toelating wordt gestimuleerd, moeten de 
vergunninghouders de toepasselijke 
vergoedingen delen indien een 
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gezamenlijke studie wordt ingediend.

Or. en

Amendement 32
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om een onevenredige administratieve 
werklast voor het Bureau te vermijden, 
moeten de bij deze verordening 
vastgestelde verlagingen en vrijstellingen 
worden toegepast op basis van een 
verklaring van de vergunninghouder die 
stelt dat hij voor de verlaging of vrijstelling 
in aanmerking komt. Het indienen van 
onjuiste informatie moet daarom worden 
ontmoedigd door de toepasselijke 
vergoeding te verhogen.

(18) Om een onevenredige administratieve 
werklast voor het Bureau te vermijden, 
moeten de bij deze verordening 
vastgestelde verlagingen en vrijstellingen 
worden toegepast op basis van een 
verklaring van de vergunninghouder die 
stelt dat hij voor de verlaging of vrijstelling 
in aanmerking komt en waarvan het 
Bureau de juistheid heeft kunnen 
vaststellen. Het indienen van onjuiste 
informatie moet daarom ten zeerste worden 
voorkomen door de toepasselijke 
vergoeding te verhogen.

Or. en

Motivering

Vergunninghouders verstrekken het Bureau uit eigener beweging al het benodigde bewijs ter 
staving van hun aanspraak op vermindering of kwijtschelding van de vergoeding, opdat het 
Bureau de aanspraak waar nodig kan verifiëren.

Amendement 33
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Geregistreerde homeopathische en 
kruidengeneesmiddelen vallen buiten de 
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werking van deze verordening.

Or. en

Motivering

In lijn met artikel 14 en artikel 16 bis van Richtlijn 2001/83/EG. De 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten voor deze producten vallen onder de bevoegdheid van 
de lidstaten.

Amendement 34
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening bepaalt voor welke op 
het niveau van de Unie uitgevoerde 
activiteiten vergoedingen verschuldigd 
zijn, de bedragen en betalingsregels van die 
vergoedingen en het bezoldigingsniveau 
van de rapporteurs.

2. Deze verordening bepaalt voor welke op 
het niveau van de Unie uitgevoerde 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten
vergoedingen verschuldigd zijn, de 
bedragen en betalingsregels van die 
vergoedingen en het bezoldigingsniveau 
van het Bureau, de rapporteurs en 
corapporteurs.

Or. en

Amendement 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen geen 
vergoedingen opleggen voor 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten die 
reeds door deze verordening worden 
gedekt.
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Or. fr

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de vergoedingen die aan de 
lidstaten worden betaald en de vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau 
worden betaald.

Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "factureringseenheid": elke individuele 
vermelding in de databank als bedoeld in 
artikel 57, lid 1, onder l), van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 die gebaseerd is op 
informatie uit de lijst van alle in de Unie 
toegelaten geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik als bedoeld in artikel 57, lid 2;

1. "factureringseenheid": een eenheid 
gedefinieerd op basis van de volgende 
gegevens, die deel uitmaken van de in de 
databank als bedoeld in artikel 57, lid 1, 
onder l), van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 opgenomen informatie over 
geneesmiddelen:
(a) de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen;

(b) het land waar de vergunning voor het 
in de handel brengen geldig is;
(c) het werkzame bestanddeel of de 
werkzame bestanddelen;
(d) de farmaceutische vorm.

Or. en

Motivering

De naam van het geneesmiddel (opgenomen in amendement 6 van de rapporteur) bevat vaak 
ook de sterkte. Dat betekent dat door de naam van het geneesmiddel hier te schrappen, 
vermeden wordt dat vergunninghouders meerdere malen voor hetzelfde product geld in 
rekening wordt gebracht.

Amendement 37
Linda McAvan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "factureringseenheid": elke individuele 
vermelding in de databank als bedoeld in 
artikel 57, lid 1, onder l), van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 die gebaseerd is op 
informatie uit de lijst van alle in de Unie 
toegelaten geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik als bedoeld in artikel 57, lid 2;

1. "factureringseenheid": een eenheid 
gedefinieerd op basis van de volgende 
gegevens, die deel uitmaken van de in de 
databank als bedoeld in artikel 57, lid 1, 
onder l), van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 opgenomen informatie over 
geneesmiddelen:
(a) de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen;

(b) het vergunningverstrekkend land;
(c) het werkzame bestanddeel of de 
werkzame bestanddelen;
(d) de farmaceutische vorm.

Or. en

Motivering

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Amendement 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "factureringseenheid": elke individuele 
vermelding in de databank als bedoeld in 

1. "factureringseenheid": een eenheid 
gedefinieerd op basis van de volgende 
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artikel 57, lid 1, onder l), van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 die gebaseerd is op 
informatie uit de lijst van alle in de Unie 
toegelaten geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik als bedoeld in artikel 57, lid 2;

gegevens, die deel uitmaken van de in de 
databank als bedoeld in artikel 57, lid 1, 
onder l), van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 opgenomen informatie over 
geneesmiddelen:
(a) de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen;
(b) het land waar de vergunning voor het 
in de handel brengen geldig is;
(c) het werkzame bestanddeel of de 
werkzame bestanddelen;
(d) de farmaceutische vorm.

Or. en

Motivering

De “factureringseenheid“ moet gedefinieerd worden op het niveau van farmaceutische vorm. 
Om de aantallen vaststellingen coherent te maken, mag “de naam van het geneesmiddel” niet 
in de definitie voorkomen. Op deze manier kan worden voorkomen dat geneesmiddelen op 
verschillende manieren worden aangeduid.

Amendement 39
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer overeenkomstig lid 1, onder a), 
een vergoeding door het Bureau in 
rekening wordt gebracht, betaalt het 
Bureau een bezoldiging aan de door de 
lidstaat aangestelde rapporteur van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking of de 
rapporteur uit de coördinatiegroep (hierna 
"de rapporteur" genoemd) voor het werk 
dat voor het Bureau of de coördinatiegroep 
wordt uitgevoerd. Deze bezoldiging wordt
betaald overeenkomstig artikel 9.

2. Wanneer overeenkomstig lid 1, onder a), 
een vergoeding door het Bureau in 
rekening wordt gebracht, betaalt het 
Bureau een bezoldiging aan de door de 
lidstaat aangestelde rapporteur en 
corapporteur van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking of de als 
rapporteur uit de coördinatiegroep 
optredende lidstaat (hierna "de rapporteur" 
genoemd) voor het werk dat voor het 
Bureau of de coördinatiegroep wordt 
uitgevoerd. Deze bezoldiging wordt 
overeenkomstig artikel 9 uitbetaald aan de 



AM\1009213NL.doc 25/68 PE523.004v01-00

NL

lidstaat die de rapporteur of corapporteur 
aanstelt of als zodanig optreedt.

Or. en

Motivering

De lidstaat die optreedt als rapporteur of corapporteur heeft zitting in de coördinatiegroep.
De bezoldiging moet hoe dan ook worden uitbetaald aan de lidstaat, aangezien de rapporteur 
en de corapporteur altijd deel uitmaken van een team raadgevers van de lidstaat. Uiteraard is 
de bedoeling dat de lidstaat met deze bezoldiging de 
geneesmiddelenbewakingswerkzaamheden kan uitvoeren. De vergoeding wordt overgemaakt 
na indiening van het beoordelingverslag.

Amendement 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 107 sexies en 107 octies van 
Richtlijn 2001/83/EG en in artikel 28 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004.

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 107 sexies en 107 octies van 
Richtlijn 2001/83/EG en in artikel 28 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004. De 
beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand 
van de criteria in Bijlage I van 
Verordening 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Het Bureau is een internationale EU-entiteit. Zodra de desbetreffende technische criteria 
overal in de EU van kracht zijn, beschikt het wel degelijk over een rechtsgrond voor de 
beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen.

Amendement 41
Alojz Peterle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 107 sexies en 107 octies van 
Richtlijn 2001/83/EG en in artikel 28 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004.

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 107 sexies en 107 octies van 
Richtlijn 2001/83/EG en in artikel 28 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004. De 
beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand 
van de criteria in Bijlage I van 
Verordening 2001/83/EG.

Or. en

Amendement 42
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 107 sexies en 107 octies van 
Richtlijn 2001/83/EG en in artikel 28 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004.

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 107 sexies en 107 octies van 
Richtlijn 2001/83/EG en in artikel 28 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004. De 
beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand 
van de criteria in Bijlage I van 
Verordening 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het Bureau pas over een rechtsgrond voor de beoordeling 
van periodieke veiligheidsverslagen beschikt als de desbetreffende technische criteria overal 
in de EU van kracht zijn.
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Amendement 43
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor homeopathische 
geneesmiddelen zoals gedefinieerd in 
artikel 1, punt 5 van Richtlijn 2001/83/EG 
en kruidengeneesmiddelen zoals 
gedefinieerd in artikel 1, punt 30 van 
Richtlijn 2001/83/EG is een verminderde 
vergoeding overeenkomstig Deel I van de 
Bijlage verschuldigd. 

Or. en

Motivering

De vergoeding voor de periodieke veiligheidsverslagen (PSUR) dient overeenkomstig de 
beginselen zoals uiteengezet in de toelichting bij het voorstel - te weten eerlijkheid, een 
correct verband tussen het uitgevoerde werk en het type en niveau van de vergoeding, 
evenredigheid, maar ook eenvoud en uitvoerbaarheid van de productcategorie 
homeopathische geneesmiddelen - in het algemeen te worden verlaagd tot 10% van de 
normale vergoeding per PSUR. 

Amendement 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bedrag van de vergoeding is 
vastgesteld in deel I van de bijlage.

2. Het bedrag van de vergoeding is 
vastgesteld in deel I van de bijlage. Het 
Bureau stelt voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen in 
overeenstemming met de werklast drie 
clusters vast.

Or. en
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Motivering

Het zou gezien de zeer uiteenlopende werklast volstrekt onredelijk zijn slechts één 
beoordelingsvergoeding voor periodieke veiligheidsverslagen te hanteren. Maar in het 
gegeven geval zou het goed zijn de desbetreffende werkzame bestanddelen voor doeleinden 
van beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen in drie clusters te groeperen, dit 
naargelang de omvang van de werkzaamheden die gemoeid is met de desbetreffende 
beoordeling alsook om aldus gedifferentieerde vergoedingen te kunnen hanteren. Dit is een 
gulden middenweg tussen een voorgeschreven gestandaardiseerde methode enerzijds en 
voorkoming van ongelijke behandeling anderzijds.

Amendement 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien slechts één vergunninghouder 
onderworpen is aan de verplichting een 
periodiek veiligheidsverslag in te dienen in 
het kader van de in lid 1 bedoelde 
procedures, brengt het Bureau aan die 
vergunninghouder het volledige bedrag van 
de toepasselijke vergoeding in rekening.

3. Indien slechts één vergunninghouder 
onderworpen is aan de verplichting een 
periodiek veiligheidsverslag in te dienen in 
het kader van de in lid 1 bedoelde 
procedures, brengt het Bureau aan die 
vergunninghouder het volledige bedrag van 
de toepasselijke vergoeding in rekening.
De vergoeding wordt evenwel in geval van 
moeilijkheden zoals economische 
problemen in verband met het 
desbetreffende product, beperkt tot een 
bepaald maximum.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel voorziet in een op procedures gebaseerde vergoeding voor de 
beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen: 19.500 EUR per werkzaam bestanddeel. 
Deze vergoeding kan ingeval er slechts één vergunninghouder in het spel is onverdedigbaar 
hoog zijn, zeker in geval van moeilijkheden. Van moeilijkheden zou onder meer sprake zijn 
indien de jaarlijkse omzet uit het desbetreffende middel laag blijft en de bijkomende kosten 
ertoe zouden leiden dat de vergunning om economische redenen zou moeten worden 
opgegeven.
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Amendement 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien slechts één vergunninghouder 
onderworpen is aan de verplichting een 
periodiek veiligheidsverslag in te dienen in 
het kader van de in lid 1 bedoelde 
procedures, brengt het Bureau aan die 
vergunninghouder het volledige bedrag van 
de toepasselijke vergoeding in rekening.

3. Indien slechts één vergunninghouder 
onderworpen is aan de verplichting een 
periodiek veiligheidsverslag in te dienen in 
het kader van de in lid 1 bedoelde 
procedures, brengt het Bureau aan die 
vergunninghouder het volledige bedrag van 
de toepasselijke vergoeding in rekening. 
Het Bureau kan in uitzonderlijke 
omstandigheden een betalingsregeling 
toekennen opdat voornoemde 
vergunninghouder de toepasselijke 
vergoeding gespreid kan betalen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling kan bijvoorbeeld ten goede komen aan oude farmaceutica die in veel gevallen 
door één vergunninghouder geproduceerd worden, dit op voorwaarde dat die 
vergunninghouder kan aantonen dat het middel in kwestie onvoldoende opbrengsten 
genereert om voornoemde vergoedingen te kunnen opbrengen.

Amendement 47
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien de vergunninghouder geen 
economisch voordeel kan verwachten in 
verband met de vergoeding en indien:
(a) er gezien de therapeutische indicatie 
een algemeen belang bestaat bij de 
verkoop van het geneesmiddel, of
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(b) het geneesmiddel een kleine doelgroep 
heeft,
wordt het verschuldigde bedrag op 
aanvraag van de vergunninghouder 
overeenkomstig Deel I, paragraaf 2, 
alinea 2 van de Bijlage verlaagd.

Or. en

Amendement 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Vergunninghouders aan wie 
krachtens dit artikel de vergoeding in 
rekening wordt gebracht, wordt door geen 
enkele bevoegde autoriteit aangeslagen 
voor een bijkomende vergoeding voor de 
in lid 1 bedoelde beoordeling, dit met 
inbegrip van doch niet beperkt tot 
vergoedingen voor 
vergunningswijzigingen die zijn 
aangevraagd overeenkomstig artikel 107 
octies, lid 2 en lid 4 van Richtlijn 
2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Wijzigingen naar aanleiding van de beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen moeten 
worden aangemerkt als onlosmakelijk onderdeel van het hele beoordelingsproces en mogen 
niet nog eens extra op nationaal niveau in rekening worden gebracht aangezien er hiervoor 
geen tweede wetenschappelijke beoordeling nodig is.

Amendement 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
veiligheidsstudies na toelating als bedoeld 
in artikel 21 bis, onder b), of artikel 22 bis, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2001/83/EG 
en artikel 9, lid 4, onder c ter), of artikel 
10 bis, lid 1, onder a), van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 uit hoofde van de 
artikelen 107 quindecies tot en met 
107 octodecies van Richtlijn 2001/83/EG 
en artikel 28 ter van Verordening (EG) nr. 
726/2004.

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor de beoordeling van 
veiligheidsstudies na toelating als bedoeld 
in artikel 21 bis, onder b), of artikel 22 bis, 
lid 1, onder a), van Richtlijn 2001/83/EG 
en artikel 9, lid 4, onder c ter), of artikel 
10 bis, lid 1, onder a), van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 uit hoofde van de 
artikelen 107 quindecies tot en met 
107 octodecies van Richtlijn 2001/83/EG 
en artikel 28 ter van Verordening (EG) nr. 
726/2004, die zijn uitgevoerd in meer dan 
één lidstaat.

Or. en

Motivering

Stemt overeen met artikel 107, lid 1 van Richtlijn 2001/83/EG die voorziet in een uitzondering 
voor door één lidstaat uit te voeren studies.

Amendement 50
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de vergunninghouder geen 
economisch voordeel kan verwachten in 
verband met de vergoeding en indien:
(a) er gezien de therapeutische indicatie 
een algemeen belang bestaat bij de 
verkoop van het geneesmiddel, of
(b) het geneesmiddel een kleine doelgroep 
heeft,
wordt het verschuldigde bedrag op 
aanvraag van de vergunninghouder 
overeenkomstig Deel II, paragraaf 2, 
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alinea 2 van de Bijlage verlaagd.

Or. en

Amendement 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vergunninghouders aan wie krachtens 
dit artikel een vergoeding wordt 
aangerekend, zijn vrijgesteld van alle 
andere vergoedingen die door een 
bevoegde autoriteit worden aangerekend 
voor de indiening van de in lid 1 bedoelde 
studies.

6. Vergunninghouders aan wie krachtens 
dit artikel een vergoeding wordt 
aangerekend, zijn vrijgesteld van alle 
andere vergoedingen die door een 
bevoegde autoriteit worden aangerekend 
voor de indiening van de in lid 1 bedoelde 
studies, met inbegrip van doch niet 
beperkt tot vergoedingen voor 
vergunningswijzigingen die zijn 
aangevraagd overeenkomstig artikel 107 
septdecies, lid 2 en 107 octodecies, lid 2 
van Richtlijn 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Wijzigingen naar aanleiding van de beoordeling van veiligheidsstudies na toelating moeten 
worden aangemerkt als onlosmakelijk onderdeel van het hele beoordelingsproces en mogen 
niet nog eens extra op nationaal niveau in rekening worden gebracht aangezien er hiervoor 
geen tweede wetenschappelijke beoordeling nodig is.

Amendement 52
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor beoordelingen die worden 

1. Het Bureau brengt een vergoeding in 
rekening voor beoordelingen die worden 
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uitgevoerd in het kader van een procedure 
die is ingeleid als gevolg van de 
beoordeling van 
geneesmiddelenbewakingsgegevens 
krachtens de artikelen 107 decies tot en 
met 107 duodecies of artikel 31, lid 1, 
tweede alinea, van Richtlijn 2001/83/EG of 
artikel 20, lid 8, van Verordening (EG) nr. 
726/2004.

uitgevoerd in het kader van een procedure 
die is ingeleid als gevolg van de 
beoordeling van 
geneesmiddelenbewakingsgegevens 
krachtens de artikelen 107 decies tot en 
met 107 duodecies van Richtlijn 
2001/83/EG. De procedurekosten zoals 
bedoeld in artikel 31, lid 1, tweede alinea, 
van Richtlijn 2001/83/EG of in artikel 20, 
lid 8, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
omvatten tevens een deelname van de 
verwijzende lidstaat.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen middels 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten is eveneens een volksgezondheidstaak. Om die reden 
moeten de lidstaat deelnemen in de kosten. Een dergelijke beperkte bijdrage van de lidstaten 
en de EU mag evenwel niet verhinderen dat gedetecteerde signalen worden gemeld en er de 
nodige verwijzingen worden gedaan. Om die reden is er ingeval van urgente Unieprocedures 
(zie artikel 107 decies tot en met 107 duodecies van Richtlijn 2001/83/EG) geen deelname van 
de lidstaten vereist.

Amendement 53
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien de vergunninghouder geen 
economisch voordeel kan verwachten in 
verband met de vergoeding en indien:
(a) er gezien de therapeutische indicatie 
een algemeen belang bestaat bij de 
verkoop van het geneesmiddel, of
(b) het geneesmiddel een kleine doelgroep 
heeft,
wordt het verschuldigde bedrag op 
aanvraag van de vergunninghouder 
overeenkomstig Deel III, paragraaf 2, 
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alinea 2 van de Bijlage verlaagd.

Or. en

Amendement 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Vergunninghouders aan wie 
krachtens dit artikel de vergoeding in 
rekening wordt gebracht, wordt door geen 
enkele bevoegde autoriteit aangeslagen 
voor een bijkomende vergoeding voor de 
in lid 1 bedoelde beoordeling, dit met 
inbegrip van doch niet beperkt tot 
vergoedingen voor 
vergunningswijzigingen die zijn 
aangevraagd overeenkomstig artikel 34, 
lid 3 en artikel 35 van Richtlijn 
2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Wijzigingen naar aanleiding van de beoordeling van verwijzingenna toelating moeten worden 
aangemerkt als onlosmakelijk onderdeel van het hele beoordelingsproces en mogen niet nog 
eens extra op nationaal niveau in rekening worden gebracht aangezien er hiervoor geen 
tweede wetenschappelijke beoordeling nodig is.

Amendement 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau brengt voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten die 

1. Het Bureau brengt voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten die 
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betrekking hebben op 
informatietechnologiesystemen ingevolge 
de artikelen 24, 25 bis en 26 en artikel 57, 
lid 1, onder l), van Verordening (EG) nr. 
726/2004, op monitoring van geselecteerde 
medische vakliteratuur ingevolge artikel 27 
van die verordening en op signaaldetectie 
ingevolge artikel 28 bis van die 
verordening, één keer per jaar een vaste 
vergoeding in rekening overeenkomstig 
deel IV van de bijlage.

betrekking hebben op 
informatietechnologiesystemen ingevolge 
de artikelen 24, 25 bis en 26 en artikel 57, 
lid 1, onder l), van Verordening (EG) nr. 
726/2004, op monitoring van geselecteerde 
medische vakliteratuur ingevolge artikel 27 
van die verordening en op signaaldetectie 
ingevolge artikel 28 bis van die 
verordening, één keer een vaste vergoeding 
in rekening overeenkomstig deel IV van de 
bijlage.

Or. en

Motivering

De gegevensbank wordt maar één keer opgezet. Het is de bedoeling de nieuwe verordening 
daarna van kracht te laten gaan.

Amendement 56
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de vergunninghouder geen 
economisch voordeel kan verwachten in 
verband met de vergoeding en indien:
(a) er gezien de therapeutische indicatie 
een algemeen belang bestaat bij de 
verkoop van het geneesmiddel, of
(b) het geneesmiddel een kleine doelgroep 
heeft,
wordt het verschuldigde bedrag op 
aanvraag van de vergunninghouder 
overeenkomstig Deel IV, paragraaf 2, 
alinea 2 van de Bijlage verlaagd.

Or. en
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Amendement 57
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op de in artikel 10, lid 1, en artikel 
10 bis van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen en op toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen en 
toegelaten kruidengeneesmiddelen, zoals 
gedefinieerd in respectievelijk artikel 1, 
punt 5, en artikel 1, punt 30, van Richtlijn 
2001/83/EG, is overeenkomstig deel IV 
van de bijlage een lagere jaarlijkse vaste 
vergoeding van toepassing. 

5. Op de in artikel 10, lid 1, en artikel 
10 bis van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen en op toegelaten 
kruidengeneesmiddelen, zoals gedefinieerd 
in artikel 1, punt 30 van Richtlijn 
2001/83/EG, is overeenkomstig deel IV 
van de bijlage een lagere jaarlijkse vaste 
vergoeding van toepassing. Op toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen zoals 
gedefinieerd in artikel 1, punt 5 van 
Richtlijn 2001/83/EG is geen vaste 
vergoeding van toepassing.

Or. en

Motivering

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Amendement 58
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op de in artikel 10, lid 1, en artikel 
10 bis van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen en op toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen en 

5. Op de in artikel 10 bis van Richtlijn 
2001/83/EG bedoelde geneesmiddelen en 
op toegelaten homeopathische 
geneesmiddelen en toegelaten 
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toegelaten kruidengeneesmiddelen, zoals 
gedefinieerd in respectievelijk artikel 1, 
punt 5, en artikel 1, punt 30, van Richtlijn 
2001/83/EG, is overeenkomstig deel IV 
van de bijlage een lagere jaarlijkse vaste 
vergoeding van toepassing.

kruidengeneesmiddelen, zoals gedefinieerd 
in respectievelijk artikel 1, punt 5, en 
artikel 1, punt 30, van Richtlijn 
2001/83/EG, is overeenkomstig deel IV 
van de bijlage een lagere jaarlijkse vaste 
vergoeding van toepassing.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen goede rechtvaardiging voor systematische verlaging van de vaste jaarlijkse 
vergoeding voor alle generieke geneesmiddelen. Deze moet dan ook worden geschrapt.

Amendement 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op de in artikel 10, lid 1, en artikel 
10 bis van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen en op toegelaten 
homeopathische geneesmiddelen en 
toegelaten kruidengeneesmiddelen, zoals 
gedefinieerd in respectievelijk artikel 1, 
punt 5, en artikel 1, punt 30, van Richtlijn 
2001/83/EG, is overeenkomstig deel IV 
van de bijlage een lagere jaarlijkse vaste 
vergoeding van toepassing.

5. Op de in artikel 10, lid 1, en artikel 
10 bis van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
generieke en op grond van bepalingen 
inzake langdurig gebruik in de medische 
praktijk toegelaten geneesmiddelen, op 
alle reeds ten minste tien jaar in de 
Gemeenschap toegelaten middelen alsook 
op toegelaten homeopathische 
geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen 
zoals gedefinieerd in respectievelijk 
artikel 1, punt 5, en artikel 1, punt 30, van 
Richtlijn 2001/83/EG, is overeenkomstig 
deel IV van de bijlage een lagere jaarlijkse 
vaste vergoeding van toepassing.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van gelijke voorwaarden dient de lagere jaarlijkse vergoeding tevens van 
toepassing zijn op middelen met “een genoegzaam bekend veiligheidsprofiel”.
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Amendement 60
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Bureau brengt de jaarlijkse vaste 
vergoeding uiterlijk op 31 januari van elk 
kalenderjaar in rekening door facturen 
betreffende dat kalenderjaar te richten aan 
de vergunninghouders. De krachtens dit 
artikel te betalen vergoedingen worden 
binnen 30 kalenderdagen na de datum 
waarop de vergunninghouder de factuur 
heeft ontvangen overgemaakt.

7. Het Bureau brengt de jaarlijkse vaste 
vergoeding uiterlijk op 31 januari van elk 
kalenderjaar in rekening door facturen 
betreffende dat kalenderjaar te richten aan 
de vergunninghouders. De krachtens dit 
artikel te betalen vergoedingen worden 
binnen de in Richtlijn 2011/7/EG gestelde 
termijn na de datum waarop de 
vergunninghouder de factuur heeft 
ontvangen overgemaakt, of in 
uitzonderlijke omstandigheden binnen 
een onderling tussen het Bureau en de 
vergunninghouder overeengekomen 
termijn.

Or. en

Motivering

De termijn waarbinnen de vergunninghouder de vaste vergoeding voldoen moet, dient 
overeen te stemmen met Richtlijn 2011/7/EG waarin 30 kalenderdagen worden 
voorgeschreven en in gerechtvaardigde buitengewone omstandigheden 60 dagen. Maar om 
het hele proces flexibeler te maken moet het mogelijk zijn dat het Bureau en de 
vergunninghouder onderling een andere termijn afspreken. Dit kan bedrijven in het huidige 
economische klimaat helpen met hun kasstroom.

Amendement 61
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke vergunninghouder die stelt in 
aanmerking te komen voor een lager 
jaarlijkse vaste vergoeding krachtens 
artikel 7, lid 5, legt hiertoe een verklaring 

3. Elke vergunninghouder die stelt in 
aanmerking te komen voor een lager 
jaarlijkse vaste vergoeding krachtens 
artikel 7, lid 5, legt hiertoe een verklaring 
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af aan het Bureau. Als aan de vereiste 
voorwaarden is voldaan, kent het Bureau 
de verlaging op basis van die verklaring 
toe. Als de vergunninghouder de verklaring 
na ontvangst van de factuur van het Bureau 
aflegt, doet hij dit binnen 30 kalenderdagen 
na ontvangst van de factuur.

af aan het Bureau. Als aan de vereiste 
voorwaarden is voldaan, kent het Bureau 
de verlaging op basis van die verklaring 
toe. Als de vergunninghouder de verklaring 
na ontvangst van de factuur van het Bureau 
aflegt, doet hij dit binnen 30 kalenderdagen 
na ontvangst van de factuur. De Commissie 
vaardigt voor doeleinden van dit lid 
richtsnoeren uit over de manier waarop 
de vergunninghouder deze verklaring 
dient te formuleren.

Or. en

Amendement 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke vergunninghouder die stelt in 
aanmerking te komen voor een lager 
jaarlijkse vaste vergoeding krachtens 
artikel 7, lid 5, legt hiertoe een verklaring 
af aan het Bureau. Als aan de vereiste 
voorwaarden is voldaan, kent het Bureau 
de verlaging op basis van die verklaring 
toe. Als de vergunninghouder de verklaring 
na ontvangst van de factuur van het Bureau 
aflegt, doet hij dit binnen 30 kalenderdagen 
na ontvangst van de factuur.

3. Elke vergunninghouder die stelt in 
aanmerking te komen voor een lager 
jaarlijkse vaste vergoeding krachtens 
artikel 7, lid 5, legt hiertoe een verklaring 
af aan het Bureau; de Commissie vaardigt 
richtsnoeren uit over de manier waarop 
de vergunninghouder deze verklaring 
dient te formuleren. Als aan de vereiste 
voorwaarden is voldaan, kent het Bureau 
de verlaging op basis van die verklaring 
toe. Als de vergunninghouder de verklaring 
na ontvangst van de factuur van het Bureau 
aflegt, doet hij dit binnen 30 kalenderdagen 
na ontvangst van de factuur.

Or. en

Motivering

Het is gepast dat de Commissie om redenen van rechtszekerheid en transparantie duidelijke 
richtsnoeren uitvaardigt over de vorm waarin de vergunninghouder de zelfverklaring in het 
kader van een verzoek tot een verlaagde vaste jaarlijkse vergoeding krachtens artikel 7, lid 5 
dient op te stellen.
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Amendement 63
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Bureau kan op elk moment om 
bewijs vragen dat aan de voorwaarden voor 
verlaging of vrijstelling van de vergoeding 
is voldaan. In dat geval dient de 
vergunninghouder die stelt of stelde voor 
verlaging of vrijstelling krachtens deze 
verordening in aanmerking te komen de 
nodige informatie bij het Bureau in om aan 
te tonen dat hij aan de toepasselijke 
voorwaarden voldoet.

4. Het Bureau kan op elk moment om 
bewijs vragen dat aan de voorwaarden voor 
verlaging of vrijstelling van de vergoeding 
is voldaan. In dat geval dient de 
vergunninghouder die stelt of stelde voor 
verlaging of vrijstelling krachtens deze 
verordening in aanmerking te komen de 
nodige informatie bij het Bureau in om aan 
te tonen dat hij aan de toepasselijke 
voorwaarden voldoet, opdat 
laatstgenoemde kan nagaan of aan deze 
voorwaarden voldaan is.

Or. en

Motivering

Vergunninghouders verstrekken het Bureau uit eigener beweging al het benodigde bewijs ter 
staving van hun aanspraak op vermindering of kwijtschelding van de vergoeding, opdat het 
Bureau de aanspraak waar nodig kan verifiëren.

Amendement 64
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Bureau kan op elk moment om 
bewijs vragen dat aan de voorwaarden voor 
verlaging of vrijstelling van de vergoeding 
is voldaan. In dat geval dient de 
vergunninghouder die stelt of stelde voor 
verlaging of vrijstelling krachtens deze 
verordening in aanmerking te komen de 

4. Het Bureau kan op elk moment om 
bewijs vragen dat aan de voorwaarden voor 
verlaging of vrijstelling van de vergoeding 
is voldaan. In dat geval dient de 
vergunninghouder die stelt of stelde voor 
verlaging of vrijstelling krachtens deze 
verordening in aanmerking te komen 
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nodige informatie bij het Bureau in om 
aan te tonen dat hij aan de toepasselijke 
voorwaarden voldoet.

binnen zeven kalenderdagen na ontvangst 
van het verzoek van het Bureau de nodige 
informatie in bij laatstgenoemde om aan te 
tonen dat hij aan de toepasselijke 
voorwaarden voldoet.

Or. en

Motivering

Er dient een termijn verbonden te worden aan deze bewijsvoering.

Amendement 65
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een vergunninghouder die stelt of 
stelde voor verlaging of vrijstelling van 
vergoeding krachtens deze verordening in 
aanmerking te komen niet aantoont dat hij 
daarvoor in aanmerking komt, wordt het 
bedrag van de in de bijlage vastgestelde 
vergoeding met 10 % vermeerderd en 
brengt het Bureau het hieruit resulterende, 
volledig toepasselijke bedrag of, in 
voorkomend geval, het saldo van het 
resulterende volledig toepasselijke bedrag 
in rekening.

5. Indien een vergunninghouder die stelt of 
stelde voor verlaging of vrijstelling van 
vergoeding krachtens deze verordening in 
aanmerking te komen niet aantoont dat hij 
daarvoor in aanmerking komt, wordt het 
bedrag van de in de bijlage vastgestelde 
vergoeding met 20 % vermeerderd en 
brengt het Bureau het hieruit resulterende, 
volledig toepasselijke bedrag of, in 
voorkomend geval, het saldo van het 
resulterende volledig toepasselijke bedrag 
in rekening.

Or. en

Motivering

Om een dergelijke verlaging of vrijstelling van vergoeding aan te kunnen vragen, moet de 
vergunninghouder grondig onderzoeken of hij de redenen voor de verlaging van vrijstelling 
had voorzien.

Amendement 66
Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een vergunninghouder die stelt of 
stelde voor verlaging of vrijstelling van 
vergoeding krachtens deze verordening in 
aanmerking te komen niet aantoont dat hij 
daarvoor in aanmerking komt, wordt het 
bedrag van de in de bijlage vastgestelde 
vergoeding met 10 % vermeerderd en 
brengt het Bureau het hieruit 
resulterende, volledig toepasselijke bedrag 
of, in voorkomend geval, het saldo van het 
resulterende volledig toepasselijke bedrag 
in rekening.

5. Indien een vergunninghouder die stelt of 
stelde voor verlaging of vrijstelling van 
vergoeding krachtens deze verordening in 
aanmerking te komen niet aantoont dat hij
daarvoor in aanmerking komt, dan is deze
het volledige bedrag van de in de bijlage 
vastgestelde vergoeding verschuldigd;

Or. en

Motivering

De boete zou ingeval een vergunninghouder niet kan aantonen dat hij in aanmerking komt 
voor verlaging of vrijstelling van vergoeding, disproportioneel hoog zijn voor 
ondernemingen, mogelijk duizenden euro's. Er bestaat geen enkele noodzaak voor een 
dergelijke hoge boete en het volstaat dan ook om alsnog de oorspronkelijke vergoeding in 
rekening te brengen.

Amendement 67
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een vergunninghouder die stelt of 
stelde voor verlaging of vrijstelling van 
vergoeding krachtens deze verordening in 
aanmerking te komen niet aantoont dat hij 
daarvoor in aanmerking komt, wordt het 
bedrag van de in de bijlage vastgestelde 
vergoeding met 10 % vermeerderd en 
brengt het Bureau het hieruit resulterende, 
volledig toepasselijke bedrag of, in 
voorkomend geval, het saldo van het 

5. Indien een vergunninghouder die stelt of 
stelde voor verlaging of vrijstelling van 
vergoeding krachtens deze verordening in 
aanmerking te komen niet aantoont dat hij 
daarvoor in aanmerking komt, wordt het 
bedrag van de in de bijlage vastgestelde 
vergoeding met 50 % vermeerderd en 
brengt het Bureau het hieruit resulterende, 
volledig toepasselijke bedrag of, in 
voorkomend geval, het saldo van het 
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resulterende volledig toepasselijke bedrag 
in rekening.

resulterende volledig toepasselijke bedrag 
in rekening.

Or. en

Motivering

Voor een goede afschrikwekkende werking dienen de maatregelen tegen de indiening van 
onjuiste informatie streng te zijn.

Amendement 68
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur voor 
de beoordeling van periodieke 
veiligheidsverslagen als bedoeld in artikel 
4;

(c) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur of 
corapporteur voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 4;

Or. en

Amendement 69
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien de lidstaat een 
vertegenwoordiger in de coördinatiegroep 
heeft aangesteld die optreedt als rapporteur 
in het kader van de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen als bedoeld 
in artikel 4;

(d) indien de lidstaat een 
vertegenwoordiger in de coördinatiegroep 
heeft aangesteld die optreedt als rapporteur 
of corapporteur in het kader van de 
beoordeling van periodieke 
veiligheidsverslagen als bedoeld in artikel 
4;
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Or. en

Amendement 70
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur voor 
de beoordeling van veiligheidsstudies na 
toelating als bedoeld in artikel 5;

(e) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur of 
corapporteur voor de beoordeling van 
veiligheidsstudies na toelating als bedoeld 
in artikel 5;

Or. en

Amendement 71
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur voor 
de verwijzingen als bedoeld in artikel 6.

(f) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur voor 
de verwijzingen als bedoeld in artikel 6. In 
een dergelijk geval lever(t)(en) de 
lidsta(a)t(en) die de verwijzing 
initieerde(n) alle benodigde gegevens over 
signalen, maar word(t)(en) deze niet 
aangesteld als rapporteur of corapporteur 
voor die verwijzing. 

Or. en
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Motivering

De lidsta(a)t(en) die een specifieke verwijzing initiëren kan/kunnen daarvoor niet als 
rapporteur(s) of corapporteur(s) worden aangesteld. Dit is om ervoor te zorgen dat 
verwijzingen uitsluitend gedaan worden om redenen van patiëntveiligheid, kwaliteit, 
fabricage- of doeltreffendheidskwesties alsook om de indruk van een mogelijk 
belangenconflict te vermijden.

Amendement 72
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur voor 
de verwijzingen als bedoeld in artikel 6.

(f) indien de lidstaat een lid van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking heeft 
aangesteld dat optreedt als rapporteur voor 
de verwijzingen als bedoeld in artikel 6. 
Indien een lidstaat een verwijzing geheel 
uit vrije wil geïnitieerd heeft en als 
rapporteur of corapporteur wordt 
aangesteld, ontvangt deze slechts de helft 
van zijn bezoldiging.

Or. en

Motivering

Ook indien een lidstaat een verwijzing zelf geïnitieerd heeft, kan deze worden aangesteld als 
rapporteur of corapporteur, maar moet deze wel delen in de kosten van de verwijzing 
teneinde eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

Amendement 73
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het Raadgevend Indien het Raadgevend 
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Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking of de 
coördinatiegroep besluit een corapporteur 
aan te stellen, wordt de bezoldiging over de 
rapporteur en de corapporteur verdeeld.

Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking of de 
coördinatiegroep besluit een corapporteur 
aan te stellen, wordt de bezoldiging op 
basis van duidelijke en transparante 
facturen over de rapporteur en de 
corapporteur verdeeld. Genoemde facturen 
geven een nauwkeurig overzicht van het 
aantal uren dat de rapporteur en de 
corapporteur aan de verschillende 
onderdelen van de beoordeling gewerkt 
hebben, alsook van de daarmee gemoeide 
kosten. Dit aantal gewerkte uren wordt 
gepresenteerd op begrijpelijke, 
onderbouwde en bewijsbare wijze.

Or. en

Motivering

De facturen aan het Bureau omvatten een gedetailleerde specificatie van de door de 
rapporteurs en corapporteurs geleverde diensten.

Amendement 74
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde bezoldiging wordt 
pas betaald nadat het definitieve 
beoordelingsverslag voor een door het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking vast te 
stellen aanbeveling aan het Bureau ter 
beschikking is gesteld.

3. De in lid 1 bedoelde bezoldiging wordt 
pas betaald nadat het definitieve 
beoordelingsverslag voor een door het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking vast te 
stellen aanbeveling aan het Bureau ter 
beschikking is gesteld. Dit verslag wordt 
ingediend in een volledige en werkbare 
versie die vertaald is in de werktaal van 
het Bureau.

Or. en
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Motivering

De rapporteurs en corapporteurs zijn verantwoordelijk voor levering van hun verslag in een 
volledig in de werktaal van het Bureau vertaalde versie. Indien rapporteurs en corapporteurs 
hun verslag uitsluitend in hun eigen taal of in een slechte vertaling afleveren, en het Bureau 
die vertaling dientengevolge zelf ter hand moet nemen, moet het aandeel in de vergoeding 
worden verlaagd.

Amendement 75
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bezoldiging wordt betaald 
overeenkomstig de schriftelijke 
overeenkomst als bedoeld in artikel 62, lid 
3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 
726/2004. De eventuele bankkosten voor 
de betaling van die bezoldiging komen ten 
laste van het Bureau.

5. De bezoldiging wordt betaald 
overeenkomstig de schriftelijke 
overeenkomst als bedoeld in artikel 62, lid 
3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 alsook binnen de in Richtlijn 
2011/7/EG gestelde termijn. De eventuele 
bankkosten voor de betaling van die 
bezoldiging komen ten laste van het 
Bureau.

Or. en

Motivering

De termijn waarbinnen het Bureau de rapporteur van de lidstaat uitbetalen moet, dient 
overeen te stemmen met Richtlijn 2011/7/EG waarin 30 kalenderdagen worden 
voorgeschreven en in gerechtvaardigde buitengewone omstandigheden 60 dagen.

Amendement 76
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien niet kan worden vastgesteld 
waarvoor de betaling is gedaan, stelt het 

2. Indien het doel van de betaling niet kan 
worden vastgesteld en binnen dertig dagen 
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Bureau een termijn vast waarbinnen de 
vergunninghouder het doel van de 
betaling schriftelijk moet meedelen.
Indien voor het verstrijken van die termijn 
niet aan het Bureau wordt medegedeeld
waartoe de betaling dient, wordt de 
betaling als ongeldig beschouwd en wordt 
het bedrag in kwestie aan de 
vergunninghouder terugbetaald.

aan het Bureau worden medegedeeld, 
wordt de betaling als ongeldig beschouwd 
en wordt het bedrag in kwestie aan de 
vergunninghouder terugbetaald.

Or. en

Motivering

Teneinde het Bureau niet verder administratief te belasten, dient reeds duidelijk in de 
wetgeving te worden vastgelegd binnen welke termijn er gedetailleerde informatie verstrekt 
moet worden over het doel van een specifieke betaling.

Amendement 77
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het Bureau overeenkomstig 
artikel 67, lid 6, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 een raming van de algemene 
uitgaven en inkomsten voor het volgende 
begrotingsjaar maakt, neemt het 
gedetailleerde informatie op over de 
inkomsten uit vergoedingen voor 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de jaarlijkse vaste vergoeding en de 
vergoedingen voor elke procedure als 
bedoeld in artikel 3, onder a). Het Bureau 
verstrekt ook specifieke analytische 
gegevens over zijn ontvangsten en uitgaven 
met betrekking tot 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten, die 
het mogelijk maken onderscheid te maken 
tussen de jaarlijkse vaste vergoeding en de 
vergoedingen voor de in artikel 3, onder a), 

Wanneer het Bureau overeenkomstig 
artikel 67, lid 6, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 een raming van de algemene 
uitgaven en inkomsten voor het volgende 
begrotingsjaar maakt, neemt het 
gedetailleerde informatie op over de 
inkomsten uit vergoedingen voor 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten, 
gebaseerd op het aantal ingevoerde 
factureringseenheden. Het Bureau 
verstrekt ook specifieke analytische 
gegevens over zijn ontvangsten en uitgaven 
met betrekking tot 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten, die 
het mogelijk maken onderscheid te maken 
tussen de jaarlijkse vaste vergoeding en de 
vergoedingen voor de in artikel 3, onder a), 
bedoelde procedures.
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bedoelde procedures.

Or. en

Motivering

Om een nauwkeurige prognose te kunnen opstellen van de totale begroting is het beter om de 
omvang ervan uitsluitend aan de jaarlijkse vaste vergoeding te verbinden. Op die manier kan 
aan de rapporteurs van de lidstaat een groter deel van het totale vergoedingenbedrag worden 
uitgekeerd ten behoeve van procedures.

Amendement 78
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur van het Bureau verschaft de 
Commissie en de raad van beheer jaarlijks 
informatie over de componenten die van 
invloed kunnen zijn op de kosten die door 
de bij deze verordening vastgestelde 
vergoedingen moeten worden gedekt. Deze 
informatie bevat een uitsplitsing van de 
kosten voor het vorige jaar en een prognose 
voor het volgende jaar. De directeur van 
het Bureau verstrekt de Commissie en de 
raad van beheer ook één keer per jaar de in 
deel V van de bijlage bedoelde prestatie-
informatie, gebaseerd op de in lid 3 
bedoelde prestatie-indicatoren.

2. De directeur van het Bureau verschaft de 
Commissie, de raad van beheer, de 
Rekenkamer en de lidstaten jaarlijks 
informatie over de componenten die van 
invloed kunnen zijn op de kosten die door 
de bij deze verordening vastgestelde 
vergoedingen moeten worden gedekt. Deze 
informatie bevat een uitsplitsing van de 
kosten voor het vorige jaar en een prognose 
voor het volgende jaar. De directeur van 
het Bureau publiceert dit overzicht in het 
openbare jaarverslag. Ook verstrekt de 
directeur van het Bureau de Commissie en 
de raad van beheer één keer per jaar de in 
deel V van de bijlage bedoelde prestatie-
informatie, gebaseerd op de in lid 3 
bedoelde prestatie-indicatoren.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de hele kwestie van vergoedingen transparant en open wordt 
vormgegeven teneinde onregelmatigheden in de boekhouding te voorkomen en waar nodig 
aan te pakken, alsook om ondernemingen te helpen beroep aan te tekenen als zij legitieme 
bezwaren hebben tegen bestaande kosten of om hen in staat te stellen goed te begroten voor 
mogelijke toekomstige kosten.
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Amendement 79
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur van het Bureau verschaft
de Commissie en de raad van beheer 
jaarlijks informatie over de componenten 
die van invloed kunnen zijn op de kosten 
die door de bij deze verordening 
vastgestelde vergoedingen moeten worden 
gedekt. Deze informatie bevat een 
uitsplitsing van de kosten voor het vorige 
jaar en een prognose voor het volgende 
jaar. De directeur van het Bureau verstrekt 
de Commissie en de raad van beheer ook 
één keer per jaar de in deel V van de 
bijlage bedoelde prestatie-informatie, 
gebaseerd op de in lid 3 bedoelde prestatie-
indicatoren.

2. De directeur van het Bureau verstrekt
overeenkomstig artikel 65, lid 10 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, de Rekenkamer en de 
lidstaten jaarlijks een verslag met
informatie over de componenten die van 
invloed kunnen zijn op de kosten die door 
de bij deze verordening vastgestelde 
vergoedingen moeten worden gedekt. Deze 
informatie bevat een uitsplitsing van de 
kosten voor het vorige jaar en een prognose 
voor het volgende jaar. Benevens 
publiceert het Bureau dit overzicht in zijn 
openbare jaarverslag. De directeur van het 
Bureau verstrekt de Commissie en de raad 
van beheer ook één keer per jaar de in deel 
V van de bijlage bedoelde prestatie-
informatie, gebaseerd op de prestatie-
indicatoren.

Or. en

Amendement 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur van het Bureau verschaft de 
Commissie en de raad van beheer jaarlijks
informatie over de componenten die van 
invloed kunnen zijn op de kosten die door 

2. De directeur van het Bureau verstrekt
overeenkomstig artikel 65, lid 10 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 het 
Europees Parlement, de Raad, de 
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de bij deze verordening vastgestelde 
vergoedingen moeten worden gedekt. Deze 
informatie bevat een uitsplitsing van de 
kosten voor het vorige jaar en een prognose 
voor het volgende jaar. De directeur van 
het Bureau verstrekt de Commissie en de 
raad van beheer ook één keer per jaar de in 
deel V van de bijlage bedoelde prestatie-
informatie, gebaseerd op de in lid 3 
bedoelde prestatie-indicatoren.

Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, de Rekenkamer en de 
lidstaten jaarlijks een verslag met
informatie over de componenten die van 
invloed kunnen zijn op de kosten die door 
de bij deze verordening vastgestelde 
vergoedingen moeten worden gedekt. Deze 
informatie bevat een uitsplitsing van de 
kosten voor het vorige jaar en een prognose 
voor het volgende jaar. Benevens 
publiceert het Bureau dit overzicht in zijn 
openbare jaarverslag. De directeur van het 
Bureau verstrekt de Commissie en de raad 
van beheer ook één keer per jaar de in deel 
V van de bijlage bedoelde prestatie-
informatie, gebaseerd op de in lid 3 
bedoelde prestatie-indicatoren.

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat de door het Bureau uitgebrachte financiële 
verslaglegging goed zichtbaar is en transparant.

Amendement 81
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op de in lid 4 bedoelde 
monitoring kan de Commissie de in de 
bijlage vastgestelde bedragen van de 
vergoedingen en van de bezoldiging van de 
rapporteurs zo nodig overeenkomstig 
artikel 16 aanpassen. Dergelijke 
aanpassingen worden van kracht op 1 april 
volgend op de datum waarop de 
wijzigingshandeling in werking treedt.

5. Met het oog op de in lid 4 bedoelde 
monitoring kan de Commissie de in de 
bijlage vastgestelde bedragen van de 
vergoedingen en van de bezoldiging van de 
rapporteurs en corapporteurs zo nodig 
overeenkomstig artikel 16 aanpassen. 
Dergelijke aanpassingen worden van 
kracht op 1 april volgend op de datum 
waarop de wijzigingshandeling in werking 
treedt.

Or. en
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Amendement 82
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de delen I 
tot en met V van de bijlage te wijzigen.

1. De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de delen I 
tot en met V van de bijlage te wijzigen met 
uitsluitend doel deze aan te passen aan de 
inflatie. Het besluit of de vergoedingen al 
dan niet worden verhoogd of verlaagd, 
wordt genomen in het kader van de 
algehele heroverweging van het 
vergoedingenstelsel van het Bureau die 
gepland staat voor begin 2015.

Or. en

Motivering

De Commissie brengt in 2015 een voorstel uit tot herziening van alle tarieven die het Bureau 
hanteert. De Commissie zal bij die gelegenheid voorstellen de vergoedingen niet langer te 
reguleren en de vergoedingen op te nemen in dit nieuwe overkoepelend rechtsinstrument. Dat 
betekent dat de vergoedingen in aanloop naar 2015 niet meer hoeven te worden gewijzigd, 
met uitzondering van inflatiecorrecties.

Amendement 83
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle wijzigingen van de bedragen zijn 
gebaseerd op een evaluatie van de kosten 
van het Bureau en de kosten van de door de 
rapporteurs verrichte beoordelingen zoals 
vastgesteld in artikel 9 of op de monitoring 
van het inflatiepercentage als bedoeld in 

2. Alle wijzigingen van de bedragen zijn 
gebaseerd op een transparante en open 
evaluatie van de kosten van het Bureau en 
de kosten van de door de rapporteurs 
verrichte beoordelingen zoals vastgesteld 
in artikel 9 of op de monitoring van het 
inflatiepercentage als bedoeld in artikel 15, 
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artikel 15, lid 4. lid 4.

Or. en

Amendement 84
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle wijzigingen van de bedragen zijn 
gebaseerd op een evaluatie van de kosten 
van het Bureau en de kosten van de door de 
rapporteurs verrichte beoordelingen zoals 
vastgesteld in artikel 9 of op de monitoring 
van het inflatiepercentage als bedoeld in 
artikel 15, lid 4.

2. Alle wijzigingen van de bedragen zijn 
gebaseerd op een transparante evaluatie 
van de kosten van het Bureau en de kosten 
van de door de rapporteurs verrichte 
beoordelingen zoals vastgesteld in artikel 9 
of op de monitoring van het 
inflatiepercentage als bedoeld in artikel 15, 
lid 4.

Or. en

Amendement 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle wijzigingen van de bedragen zijn 
gebaseerd op een evaluatie van de kosten 
van het Bureau en de kosten van de door de 
rapporteurs verrichte beoordelingen zoals 
vastgesteld in artikel 9 of op de monitoring 
van het inflatiepercentage als bedoeld in 
artikel 15, lid 4.

2. Alle wijzigingen van de bedragen zijn 
gebaseerd op een transparante evaluatie
van de kosten van het Bureau en de kosten 
van de door de rapporteurs verrichte 
beoordelingen zoals vastgesteld in artikel 9 
of op de monitoring van het 
inflatiepercentage als bedoeld in artikel 15, 
lid 4.

Or. en
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Amendement 86
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het moment van goedkeuring van deze 
verordening bedraagt het aantal 
factureringseenheden dat gebruikt wordt 
als grondslag voor de berekeningen […].

Or. en

Motivering

Het aantal factureringseenheid dat gebruikt wordt als grondslag voor de berekening van de 
vergoedingen dient om redenen van duidelijkheid en leesbaarheid rechtstreeks te worden 
vastgelegd in de tekst van de verordening zelf.

Amendement 87
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De jaarlijkse vaste vergoeding 
overeenkomstig artikel 7 en Deel IV van 
de Bijlage treedt pas zes maanden nadat 
het Bureau Eudravigilance volledig 
functioneel heeft verklaard in werking, dit 
in overeenstemming met artikel 24, lid 2, 
derde alinea van Verordening (EG) nr. 
726/2004.

Or. en

Motivering

Het Bureau dient alle activiteiten die gefinancierd worden uit de jaarlijkse vaste vergoeding 
overeenkomstig de desbetreffende wetgeving te kunnen uitvoeren. Daartoe dient de 
gegevensbank Eudravigilance volledig operationeel te zijn en naar behoren te werken voordat 
het Bureau die vergoeding innen kan.
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Amendement 88
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen bedraagt 
19 500 EUR per procedure. De 
overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur bedraagt 13.100 EUR.

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
periodieke veiligheidsverslagen bedraagt 
19 500 EUR per procedure. De 
overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur bedraagt 13.100 EUR en de 
overeenkomstige bezoldiging van de 
corapporteur 1.500 EUR.

Or. en

Motivering

De beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen is weliswaar voornamelijk het werk van 
de rapporteur, maar dat neemt niet weg dat de corapporteur eveneens een vergoeding moet
krijgen.

Amendement 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 4, lid 2 zijn 
navolgende vergoedingen verschuldigd:
(i) categorie 1: 100 % van het toepasselijk 
bedrag;
(ii) categorie 2: 50 % van het toepasselijk 
bedrag;
(iii) categorie 3: 10 % van het toepasselijk 
bedrag.

Or. en



PE523.004v01-00 56/68 AM\1009213NL.doc

NL

Motivering

Het zou gezien de zeer uiteenlopende werklast geheel onbillijk zijn slechts één 
beoordelingsvergoeding voor periodieke veiligheidsverslagen te hanteren. Het is tot op zekere 
hoogte een legitiem streven de vergoeding op gestandaardiseerde wijze te berekenen. Maar in 
het gegeven geval zou het goed zijn de desbetreffende werkzame bestanddelen voor 
doeleinden van beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen in drie clusters te groeperen, 
dit naargelang de omvang van de werkzaamheden die gemoeid is met de desbetreffende 
beoordeling, alsook om aldus gedifferentieerde vergoedingen te kunnen hanteren.

Amendement 90
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Houders van vergunningen of 
inschrijvingen van homeopathische 
geneesmiddelen of 
kruidengeneesmiddelen zoals bedoeld in 
artikel 4, lid 1 bis, betalen 10 % van het in 
lid 1 neergelegde bedrag.

Or. en

Motivering

De vergoeding voor de periodieke veiligheidsverslagen (PSUR) dient overeenkomstig de 
beginselen zoals uiteengezet in de toelichting bij het voorstel - te weten eerlijkheid, een 
correct verband tussen het uitgevoerde werk en het soort en bedrag van de vergoeding, 
evenredigheid, maar ook eenvoud en uitvoerbaarheid voor de productcategorie 
homeopathische geneesmiddelen - in het algemeen te worden verlaagd tot tien procent van de 
normale vergoeding per PSUR. 

Amendement 91
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als artikel 4, lid 5, wordt toegepast 
betalen kleine en middelgrote 
ondernemingen 60 % van het toepasselijke 
bedrag.

2. Als de eerste alinea van artikel 4, lid 5, 
wordt toegepast betalen kleine en 
middelgrote ondernemingen 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Als de tweede alinea van artikel 4, lid 5, 
wordt toegepast, betalen 
vergunninghouders tot 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Or. en

Amendement 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betrokken vergunninghouder 
betaalt overeenkomstig artikel 4, lid 3 in 
geval van moeilijkheden een maximale 
vergoeding van 40 % van het toepasselijke 
bedrag.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel voorziet in een op procedures gebaseerde vergoeding voor de 
beoordeling van periodieke veiligheidsverslagen: 19.500 EUR per werkzaam bestanddeel. 
Deze vergoeding kan ingeval er slechts één vergunninghouder in het spel is, onverdedigbaar 
hoog zijn, zeker indien een onderneming in moeilijkheden zit. Van moeilijkheden is onder 
meer sprake wanneer de jaarlijkse omzet uit het desbetreffende middel laag blijft en de 
bijkomende kosten ertoe zouden leiden dat de vergunning om economische redenen zou 
moeten worden opgegeven.

Amendement 93
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 10 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 20 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Or. en

Motivering
Om een dergelijke verlaging of vrijstelling van vergoeding aan te kunnen vragen, moet de 
vergunninghouder grondig onderzoeken of hij de redenen voor de verlaging van vrijstelling 
had voorzien.

Amendement 94
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 10 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 50 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Or. en

Amendement 95
Michèle Rivasi
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
een veiligheidsstudie na toelating bedraagt 
43 000 EUR. De overeenkomstige 
bezoldiging van de rapporteur bedraagt
18.200 EUR.

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
een veiligheidsstudie na toelating bedraagt 
43 000 EUR. De overeenkomstige 
bezoldiging van de rapporteur bedraagt
30.000 EUR en de overeenkomstige 
bezoldiging van de corapporteur 10.000 
EUR.

Or. en

Motivering

De beoordeling van veiligheidsstudies na toelating vraagt veel werk van de nationale 
bevoegde autoriteit die de rol van rapporteur op zich neemt. Daarnaast dient ook de 
corapporteur een deel van de vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden te krijgen.

Amendement 96
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als artikel 5, lid 4, wordt toegepast 
betalen kleine en middelgrote 
ondernemingen 60 % van het toepasselijke 
bedrag.

2. Als de eerste alinea van artikel 5, lid 4, 
wordt toegepast betalen kleine en 
middelgrote ondernemingen 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Als de tweede alinea van artikel 5, lid 4, 
wordt toegepast, betalen 
vergunninghouders tot 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Or. en

Amendement 97
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 10 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 20 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Or. en

Motivering

Om een dergelijke verlaging of vrijstelling van vergoeding aan te kunnen vragen, moet de 
vergunninghouder grondig onderzoeken of hij de redenen voor de verlaging van vrijstelling 
had voorzien.

Amendement 98
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 10 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

4. Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 50 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Or. en
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Amendement 99
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde procedure 
bedraagt 168 600 EUR. De 
overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur bedraagt 45.100 EUR.

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde procedure 
bedraagt […] EUR wanneer er sprake is 
van één of twee werkzame bestanddelen.
Deze vergoeding wordt vermeerderd met 
[…] EUR voor elk bijkomend werkzaam 
bestanddeel waarop de procedure 
betrekking heeft. De overeenkomstige 
bezoldiging van de rapporteur en de 
corapporteur bedraagt 50% van de in 
totaal geïnde vergoeding.

Or. en

Motivering

De rapporteurs en corapporteurs van de lidstaten dienen een billijke vergoeding te ontvangen 
teneinde hen te stimuleren zich kandidaat te stellen voor de werkzaamheden in verband met 
de afhandeling van verwijzingen.

Amendement 100
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde procedure 
bedraagt 168 600 EUR. De 
overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur bedraagt 45.100 EUR.

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde procedure 
bedraagt 168 600 EUR. De 
overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur bedraagt 70.000 EUR en de 
overeenkomstige bezoldiging van de 
corapporteur 70.000 EUR.

Or. en
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Motivering

De beoordeling van een verwijzing om veiligheidsredenen vergt zeer veel werk, namelijk 
ongeveer 500 tot 800 werkuren voor de rapporteur en de corapporteur elk.

Amendement 101
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde procedure 
bedraagt 168 600 EUR. De 
overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur bedraagt 45.100 EUR.

1. De vergoeding voor de beoordeling van 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde procedure 
bedraagt 168 600 EUR indien er sprake is 
van één of twee werkzame bestanddelen. 
Deze vergoeding wordt voor elk 
bijkomend werkzaam bestanddeel waarop 
de procedure betrekking heeft 
vermeerderd met 15%.
De overeenkomstige bezoldiging van de 
rapporteur en de corapporteur(s) bedraagt
78.400 EUR. Deze bezoldiging wordt voor 
elk bijkomend werkzaam bestanddeel dat 
beoordeeld wordt, vermeerderd met 15 %.

Or. en

Motivering

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.
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Amendement 102
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bedrag van die vergoeding moet 
worden verdeeld tussen de 
overheidsmiddelen die voor deze nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken worden 
toegewezen en het aandeel dat van de 
vergunninghouder wordt gevraagd.

Or. fr

Motivering

De Europese begroting moet kunnen worden gebruikt om deze nieuwe 
geneesmiddelenbewakingstaken te financieren, om zo de transparantie, objectiviteit en 
onafhankelijkheid van de beoordelingen te versterken.

Amendement 103
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als artikel 6, lid 5, wordt toegepast 
betalen kleine en middelgrote 
ondernemingen 60 % van het toepasselijke 
bedrag.

2. Als de eerste alinea van artikel 6, lid 5, 
wordt toegepast betalen kleine en 
middelgrote ondernemingen 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Als de tweede alinea van artikel 6, lid 5, 
wordt toegepast, betalen 
vergunninghouders tot 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Or. en

Amendement 104
Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III– punt 3 – alinea 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) vervolgens wordt in voorkomend geval 
de in verlaging overeenkomstig deel II, 
punt 2, van deze bijlage of de in artikel 1, 
lid 3, bedoelde vrijstelling toegepast.

(ii) vervolgens wordt in voorkomend geval 
de in verlaging overeenkomstig deel III, 
punt 2, van deze bijlage of de in artikel 1, 
lid 3, bedoelde vrijstelling toegepast.

Or. en

Motivering

In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie wordt in deel II verwezen naar artikel 5, lid 
4 over de veiligheidsstudies na toelating, terwijl in deel III verwezen naar artikel 6, lid 5 - het 
juiste artikel voor deel III van de bijlage over verwijzingen 

Amendement 105
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 10 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 20 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Or. en

Motivering

Om een dergelijke verlaging of vrijstelling van vergoeding aan te kunnen vragen, moet de 
vergunninghouder grondig onderzoeken of hij de redenen voor de verlaging van vrijstelling 
had voorzien.
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Amendement 106
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 10 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Indien verlagingen en vrijstellingen van 
toepassing zijn, wordt de bezoldiging van 
de rapporteur evenredig aangepast. Indien 
het Bureau vervolgens het volledige 
toepasselijke bedrag met inbegrip van de in 
artikel 8, lid 5, bedoelde vermeerdering 
met 50 % in rekening brengt, wordt de 
bezoldiging van de rapporteur evenredig 
aangepast.

Or. en

Amendement 107
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel IV – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt 
60 EUR per factureringseenheid.

1. De jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt 
XX EUR per factureringseenheid.

Or. en

Motivering

Moet worden ingevuld zodra er definitieve overeenstemming is over de verlagingen en 
vrijstellingen.

Amendement 108
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel IV – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als artikel 7, lid 4, wordt toegepast 
betalen kleine en middelgrote 
ondernemingen 60 % van het toepasselijke 
bedrag.

2. Als de eerste alinea van artikel 7, lid 4, 
wordt toegepast betalen kleine en 
middelgrote ondernemingen 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Als de tweede alinea van artikel 7, lid 4, 
wordt toegepast, betalen 
vergunninghouders tot 60 % van het 
toepasselijke bedrag.

Or. en

Amendement 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel IV – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen betalen 
80 % van het bedrag dat van toepassing is 
op de factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen.

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen (zijnde 
geen toegelaten homeopathische 
geneesmiddelen) betalen 80 % van het 
bedrag dat van toepassing is op de 
factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen. De houders van een 
vergunning voor homeopathische 
geneesmiddelen betalen het percentage 
dat overeenstemt met de op de 
factureringseenheid voor die 
geneesmiddelen toepasselijke ICT-
diensten.

Or. en

Motivering

Van de in bijlage nr. 4 van de verordening (“Overige kosten van het Bureau inzake 
geneesmiddelenbewaking”) vermelde diensten zijn voor homeopathische geneesmiddelen 
uitsluitend de IT-diensten voor het opzetten en het onderhoud van de gegevensbank van 
toepassing. Het is van belang het soort kosten te vermelden, omdat er in ruil voor de vaste 
vergoeding geen andere diensten worden verleend.
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Amendement 110
Alojz Peterle

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel IV – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen betalen 
80 % van het bedrag dat van toepassing is 
op de factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen.

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen (zijnde 
geen toegelaten homeopathische 
geneesmiddelen) betalen 80 % van het 
bedrag dat van toepassing is op de 
factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen. De houders van een 
vergunning voor homeopathische 
geneesmiddelen betalen het percentage 
dat overeenstemt met de op de 
factureringseenheid voor die 
geneesmiddelen toepasselijke ICT-
diensten.

Or. en

Amendement 111
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel IV – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen betalen 
80 % van het bedrag dat van toepassing is 
op de factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen.

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen betalen 
50 % van het bedrag dat van toepassing is 
op de factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Het veiligheidsprofiel van langdurig in de medische praktijk toegepaste geneesmiddelen is 



PE523.004v01-00 68/68 AM\1009213NL.doc

NL

bekend. Het is dan ook gerechtvaardigd de jaarlijkse vaste vergoeding met de helft te 
verlagen.

Amendement 112
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel IV – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vergunninghouders voor de in artikel 7, 
lid 5, bedoelde geneesmiddelen betalen 
80 % van het bedrag dat van toepassing is 
op de factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen.

3. Vergunninghouders voor de in artikel 10 
bis van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
geneesmiddelen betalen 80 % van het 
bedrag dat van toepassing is op de 
factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen. Vergunninghouders voor 
de in artikel 1, punt 5 en artikel 1, punt 30 
van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde 
toegelaten homeopathische 
geneesmiddelen en toegelaten 
kruidengeneesmiddelen betalen 80 % van 
het bedrag dat van toepassing is op de 
factureringseenheden voor deze 
geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

De korting voor toegelaten homeopathische geneesmiddelen en toegelaten 
kruidengeneesmiddelen van 75% is in lijn met de reeds bestaande korting op de vaste 
jaarlijkse vergoeding voor centraal toegelaten generieke geneesmiddelen. Er worden voor 
generieke geneesmiddelen steeds meer centrale toelatingen afgegeven en voor 
homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen juist niet. Dat betekent dat 
laatstgenoemde geneesmiddelen het risico lopen in de toekomst commercieel te worden 
benadeeld door de geneesmiddelenbewakingsvergoedingen. Dit moet worden voorkomen.


