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Amendement 14
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De water- en bodemverontreiniging 
door farmaceutische residu's is een 
groeiend milieuprobleem en een rijzende 
bezorgdheid voor de volksgezondheid. Er 
zijn acties nodig om de mogelijke 
schadelijke gevolgen op het Europese 
milieu te reduceren, in het bijzonder op 
oppervlaktewater, grondwater en 
drinkwater, en de volksgezondheid. 
Daarom moeten maatregelen worden 
getroffen om de nadelige milieueffecten 
van medische producten op de 
volksgezondheid en het milieu te 
controleren. Dit mag niet voeren tot het 
intrekken van de toelating voor 
geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor 
de behandeling van levensbedreigende of 
ernstige ziekten.

Or. en

Amendement 15
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Farmaceutische stoffen zijn 
biologisch actief in mensen als gevolg van 
hun inherente eigenschappen. Zij worden 
vaak op een zodanige wijze geproduceerd 
dat zij onveranderd blijven tijdens hun 
passage door het menselijk lichaam. Deze 
stabiliteit brengt voort dat zij ook buiten 
het menselijk lichaam behouden blijven, 
wat de volksgezondheid in het gedrang 
kan brengen.
De bevoegde overheden moeten de 
schadelijke milieueffecten van medische 
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producten volgen zodat het bureau het 
evenwicht tussen de risico’s en de 
voordelen opnieuw kan evalueren.

Or. en

Motivering

Het probleem van farmaceutische residuen in het milieu is bekend. Het gaat hier niet enkel om 
de bescherming van het milieu maar indirect ook van de volksgezondheid. 
Geneesmiddelenbewaking moet worden uitgebreid tot schadelijke milieueffecten. 

Amendement 16
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De in Verordening (EG) nr. 726/2004 
vastgelegde belangrijkste taken van het 
bureau op 
geneesmiddelenbewakingsgebied moeten 
worden behouden en verder worden 
uitgebouwd, met name ten aanzien van het 
beheer van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
bijbehorende netwerk voor 
gegevensverwerking (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd) en de 
coördinatie van veiligheidsmededelingen 
van de lidstaten.

(4) De in Verordening (EG) nr. 726/2004 
vastgelegde belangrijkste taken van het 
bureau op 
geneesmiddelenbewakingsgebied moeten 
worden behouden en verder worden 
uitgebouwd, met name ten aanzien van het 
beheer van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
bijbehorende netwerk voor 
gegevensverwerking (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd), de 
coördinatie van veiligheidsmededelingen 
van de lidstaten en de 
informatieverstrekking inzake 
veiligheidskwesties aan het publiek.

Or. en

Motivering

Consumenten hebben het recht om meer informatie te krijgen over geneesmiddelenbewaking en 
over het evenwicht tussen de risico’s en de voordelen van hun geneesmiddelen. Het bureau heeft 
een belangrijke functie te vervullen als een betrouwbare en onafhankelijke informatiebron.
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Amendement 17
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De in Verordening (EG) nr. 726/2004 
vastgelegde belangrijkste taken van het 
bureau op 
geneesmiddelenbewakingsgebied moeten 
worden behouden en verder worden 
uitgebouwd, met name ten aanzien van het 
beheer van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
bijbehorende netwerk voor 
gegevensverwerking (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd) en de 
coördinatie van veiligheidsmededelingen 
van de lidstaten.

(4) De in Verordening (EG) nr. 726/2004 
vastgelegde belangrijkste taken van het 
bureau op 
geneesmiddelenbewakingsgebied moeten 
worden behouden en verder worden 
uitgebouwd, met name ten aanzien van het 
beheer van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
bijbehorende netwerk voor 
gegevensverwerking (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd), de 
coördinatie van veiligheidsmededelingen 
van de lidstaten en de
informatieverstrekking inzake 
veiligheidskwesties aan het publiek.

Or. en

Amendement 18
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
kunnen ontvangen, raadplegen en delen, 
moet de Eudravigilance-databank als het 
centrale punt voor de ontvangst van deze 
informatie worden gehandhaafd en 
versterkt. De lidstaten moeten daarom de 
vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. In 
plaats daarvan moet de Eudravigilance-
databank de betrokken lidstaten gelijktijdig 
informeren over rapporten die werden 

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Unie toegelaten geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik kunnen ontvangen, 
raadplegen en delen, moet de 
Eudravigilance-databank als het centrale 
punt voor de ontvangst van deze informatie 
worden gehandhaafd en versterkt. De 
lidstaten moeten daarom de 
vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. In 
plaats daarvan moet de Eudravigilance-
databank de betrokken lidstaten gelijktijdig 
informeren over rapporten die werden 



PE438.413v01-00 6/53 AM\803329NL.doc

NL

ingediend door houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De databank 
moet voor de lidstaten, het bureau en de 
Commissie volledig, en voor de 
vergunninghouders en het publiek tot een 
passend niveau toegankelijk zijn. 

ingediend door houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen. 

Om het hoge kwaliteitsniveau van de 
informatie te garanderen, moeten de 
lidstaten de ontwikkeling ondersteunen 
van de knowhow van nationale en 
regionale centra voor 
geneesmiddelenbewaking. De nationale 
overheden moeten de rapporten van deze 
centra inzamelen en die dan overdragen 
aan de Eudravigilance-databank. 
De databank moet voor de lidstaten, het 
bureau en de Commissie volledig, en voor 
de vergunninghouders en het publiek tot 
een passend niveau toegankelijk zijn. 

Or. en

Motivering

Plaatselijke en nationale in geneesmiddelenbewaking gespecialiseerde teams bevinden zich dicht 
bij de bevolking en zijn goed geplaatst (door taal, cultuur, levensstijl) om gegevens over 
schadelijke effecten van geneesmiddelen te verzamelen en correct te interpreteren. Om de 
kwaliteit van de aan de Eudravigilance-databank overgedragen gegevens te garanderen, moeten 
patiënten, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en vergunninghouders aan nationale en 
regionale centra voor geneesmiddelenbewaking verslag uitbrengen over de schadelijke effecten 
van geneesmiddelen. Anders bestaat het gevaar dat de informatie niet correct zou worden 
geïnterpreteerd en aan kwaliteit zou inboeten.

Amendement 19
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
kunnen ontvangen, raadplegen en delen, 
moet de Eudravigilance-databank als het 
centrale punt voor de ontvangst van deze 
informatie worden gehandhaafd en 
versterkt. De lidstaten moeten daarom de 

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
kunnen ontvangen, raadplegen en delen, 
moet de Eudravigilance-databank als het 
centrale punt voor de ontvangst van deze 
informatie worden gehandhaafd en 
versterkt. De lidstaten moeten daarom de 
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vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. De 
databank moet voor de lidstaten, het bureau 
en de Commissie volledig, en voor de 
vergunninghouders en het publiek tot een 
passend niveau toegankelijk zijn.

vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. De 
databank moet voor de lidstaten, het bureau 
en de Commissie volledig, en voor de 
vergunninghouders en het publiek tot een 
passend niveau toegankelijk zijn, in alle 
officiële talen van de Europese Unie. 

Or. ro

Amendement 20
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
kunnen ontvangen, raadplegen en delen, 
moet de Eudravigilance-databank als het 
centrale punt voor de ontvangst van deze 
informatie worden gehandhaafd en 
versterkt. De lidstaten moeten daarom de 
vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. 

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
kunnen ontvangen, raadplegen en delen, 
moet de Eudravigilance-databank als het 
centrale punt voor de ontvangst van deze 
informatie worden gehandhaafd en 
versterkt. De lidstaten moeten daarom de 
vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. 

De betrokken lidstaten moeten evenwel op 
hetzelfde ogenblik door middel van de 
Eudravigilance-databank in kennis 
worden gesteld van door 
vergunninghouders verzonden rapporten.
Om het hoge kwaliteitsniveau van de 
informatie te garanderen, moeten de 
lidstaten de ontwikkeling ondersteunen 
van de knowhow van nationale en 
regionale centra voor 
geneesmiddelenbewaking. De nationale 
overheden moeten de rapporten van deze 
centra inzamelen en die dan overdragen 
aan de Eudravigilance-databank. 

De databank moet voor de lidstaten, het 
bureau en de Commissie volledig, en voor 
de vergunninghouders en het publiek tot 

De databank moet voor de lidstaten, het 
bureau en de Commissie volledig, en voor 
de vergunninghouders en het publiek tot 
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een passend niveau toegankelijk zijn. een passend niveau toegankelijk zijn.

Or. ro

Amendement 21
Anne Delvaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
kunnen ontvangen, raadplegen en delen, 
moet de Eudravigilance-databank als het 
centrale punt voor de ontvangst van deze 
informatie worden gehandhaafd en 
versterkt. De lidstaten moeten daarom de 
vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. In 
plaats daarvan moet de Eudravigilance-
databank de betrokken lidstaten gelijktijdig 
informeren over rapporten die werden 
ingediend door houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen. De databank 
moet voor de lidstaten, het bureau en de 
Commissie volledig, en voor de 
vergunninghouders en het publiek tot een 
passend niveau toegankelijk zijn.

(5) Om te zorgen dat alle bevoegde 
instanties tegelijkertijd 
geneesmiddelenbewakingsinformatie voor 
in de Unie toegelaten geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik kunnen ontvangen, 
raadplegen en delen, moet de 
Eudravigilance-databank als het centrale 
punt voor de ontvangst van deze informatie 
worden gehandhaafd en versterkt. De 
lidstaten moeten daarom de 
vergunninghouders geen extra 
rapportageverplichtingen opleggen. In 
plaats daarvan moet de Eudravigilance-
databank de betrokken lidstaten 
gelijktijdig informeren over rapporten die 
werden ingediend door houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen. Om het hoge kwaliteitsniveau 
van de informatie te garanderen, moeten 
de lidstaten de ontwikkeling ondersteunen 
van de knowhow van nationale en 
regionale centra voor 
geneesmiddelenbewaking. De nationale 
overheden moeten de rapporten van deze 
centra inzamelen en die dan overdragen 
aan de Eudravigilance-databank. 
De databank moet voor de lidstaten, het 
bureau en de Commissie volledig, en voor 
de vergunninghouders en het publiek tot 
een passend niveau toegankelijk zijn.

Or. en
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Amendement 22
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om meer transparantie aan 
geneesmiddelenbewakingsvraagstukken te 
verlenen, moet het bureau een Europees 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid 
oprichten en onderhouden. 

(6) Om meer transparantie aan 
geneesmiddelenbewakingsvraagstukken te 
verlenen, moet het bureau een Europees 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid 
oprichten en onderhouden in alle officiële 
talen van de Europese Unie.

Or. ro

Amendement 23
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. Dat comité 
moet bestaan uit onafhankelijke 
wetenschappelijke deskundigen op het 
gebied van de geneesmiddelenveiligheid, 
die onder meer ingevoerd moeten zijn in 
de opsporing, evaluatie, minimalisering 
en communicatie van risico’s en het 
opzetten van veiligheidsonderzoeken na 
toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits.

Omdat voor beoordelingen in verband met 
geneesmiddelenbewaking op EU-niveau de 
nodige expertise en middelen beschikbaar 
moeten zijn, is het wenselijk binnen het 
bureau een nieuw wetenschappelijk comité 
in het leven te roepen, het Risicocomité
voor geneesmiddelenbewaking. 

Or. en

Motivering

De onafhankelijke expertise van het Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor 
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geneesmiddelenbewaking (PRAC) moet worden verhoogd ten opzichte van de coördinatiegroep. 
De coördinatiegroep is niet gespecialiseerd in geneesmiddelenbewaking maar heeft als missie 
om te letten op het algemene evenwicht tussen risico’s en voordelen. 

Amendement 24
Oreste Rossi
Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Raadgevend
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. Dat comité 
moet bestaan uit onafhankelijke 
wetenschappelijke deskundigen op het 
gebied van de geneesmiddelenveiligheid, 
die onder meer ingevoerd moeten zijn in de 
opsporing, evaluatie, minimalisering en 
communicatie van risico’s en het opzetten 
van veiligheidsonderzoeken na toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits.

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. Dat comité 
moet bestaan uit één lid per lidstaat en uit 
zeven leden die door de Commissie 
worden aangesteld, van wie er één de 
gezondheidswerkers vertegenwoordigt en 
één de patiënten vertegenwoordigt, op het 
gebied van de geneesmiddelenveiligheid, 
die onder meer ingevoerd moeten zijn in de 
opsporing, evaluatie, minimalisering en 
communicatie van risico’s en het opzetten 
van veiligheidsonderzoeken na toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits.

Or. it

Motivering

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking moet volledig representatief zijn, 
voor elke lidstaat, en ook de gezondheidswerkers en de patiënten moeten, via een eigen 
vertegenwoordiger, het recht hebben om deel te nemen aan alle besprekingen en zich op 
onafhankelijke wijze uitdrukken.
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Amendement 25
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. Dat comité 
moet bestaan uit onafhankelijke 
wetenschappelijke deskundigen op het 
gebied van de geneesmiddelenveiligheid, 
die onder meer ingevoerd moeten zijn in de 
opsporing, evaluatie, minimalisering en 
communicatie van risico’s en het opzetten 
van veiligheidsonderzoeken na toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits.

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Raadgevend Comité voor 
geneesmiddelenbewaking, dat belast is met 
de afweging van voordelen en risico's. Dat 
comité moet bestaan uit onafhankelijke 
wetenschappelijke deskundigen op het 
gebied van de geneesmiddelenveiligheid, 
die onder meer ingevoerd moeten zijn in de 
opsporing, evaluatie, minimalisering en 
communicatie van risico’s en het opzetten 
van veiligheidsonderzoeken na toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits.
(Dit amendement is van toepassing in de 
gehele tekst.)

Or. fr

 Motivering

De aanduiding “Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking” is te restrictief en 
gaat voorbij aan de noodzaak van een analyse van de afweging van de voordelen en risico's van 
een geneesmiddel, doordat ze enkel het accent legt op de analyse van het risico. Het comité 
houdt zich echter bezig met "alle vraagstukken in verband met de geneesmiddelenbewaking" 
(ontwerpverordening, art.1, punt 12).

Amendement 26
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de volksgezondheid te 
beschermen moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 

Om de volksgezondheid te beschermen 
moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
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voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door vergoedingen van 
houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen te innen, moeten 
voldoende middelen voor deze activiteiten
kunnen worden verkregen. Het beheer 
van deze geïnde middelen moet onder 
voortdurende controle van de raad van 
beheer staan, teneinde de 
onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen.

voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken.

Or. en

Motivering

Consumenten hebben het recht om meer informatie te krijgen over geneesmiddelenbewaking en 
over het evenwicht tussen de risico’s en de voordelen van hun geneesmiddelen. Het bureau heeft 
een belangrijke functie te vervullen als een betrouwbare en onafhankelijke informatiebron.

Amendement 27
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de volksgezondheid te 
beschermen moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door vergoedingen van 
houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen te innen, moeten 
voldoende middelen voor deze activiteiten 
kunnen worden verkregen. Het beheer 
van deze geïnde middelen moet onder 
voortdurende controle van de raad van 
beheer staan, teneinde de 
onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen.

Om de volksgezondheid te beschermen 
moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken.

Or. en

Motivering

Geneesmiddelenbewakingsactiviteiten moeten door de overheid worden gefinancierd, niet alleen 
om hun onafhankelijkheid te garanderen maar ook omdat het de lidstaten zijn die de met 
bijwerkingen verbonden kosten qua morbiditeit en mortaliteit dragen. De Europese Commissie 
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stelt: “Naar schatting 5% van alle ziekenhuisopnames wordt erdoor veroorzaakt, 5% van alle 
ziekenhuispatiënten krijgt ermee te maken en zij vormen de vijfde doodsoorzaak in 
ziekenhuizen.” De openbare financiering van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten moet worden 
beschouwd als een investering. 

Amendement 28
Anne Delvaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de volksgezondheid te 
beschermen moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door vergoedingen van 
houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen te innen, moeten 
voldoende middelen voor deze activiteiten 
kunnen worden verkregen. Het beheer 
van deze geïnde middelen moet onder 
voortdurende controle van de raad van 
beheer staan, teneinde de 
onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen.

Om de volksgezondheid te beschermen 
moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. 

Or. en

Amendement 29
Anne Delvaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 

(15) Voor elk nieuw toegelaten 
geneesmiddel dat minder dan 3 jaar op de 
markt is, of wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
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gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het bureau 
moet een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen, te identificeren aan de 
hand van een zwarte driehoek en een 
overeenkomstige verklaring op de 
samenvatting van de 
producteigenschappen en op de bijsluiter,
te melden en het bureau moet een openbare 
lijst van dergelijke geneesmiddelen 
bijhouden.

Or. en

 Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het bureau 
moet een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(15) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het bureau 
moet een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden. Meldingen van 
patiënten moeten altijd met de hulp van 
een gezondheidswerker opgesteld worden.

Or. es
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Amendement 31
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en een openbare 
lijst van dergelijke geneesmiddelen moet 
worden bijhouden door het bij 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 
opgerichte Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna het 
“Bureau”). 

(15) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
doorlopend markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. Net als 
voor alle andere geneesmiddelen moeten 
patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg worden aangemoedigd 
alle vermoedelijke bijwerkingen van 
dergelijke geneesmiddelen te melden en 
een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen moet worden bijhouden 
door het bij 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 
opgerichte Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna het 
“Bureau”). 

Or. en

Motivering

Er bestaat een groot nalevingsprobleem met ernstige gevolgen voor de gezondheid van patiënten 
dat de nationale gezondheidszorgstelsels bezwaart. Een dusdanig sterke taal zou patiënten nog 
meer kunnen afschrikken, waardoor zij hun behandeling niet meer volgen en wat indirect een 
invloed zou kunnen uitoefenen op het melden van mogelijke ongewenste bijwerkingen voor 
producten die niet opgenomen zijn in deze productcategorie. Patiënten en beroepsbeoefenaars in 
de gezondheidszorg moeten worden aangemoedigd om alle mogelijke ongewenste bijwerkingen 
te melden.
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Amendement 32
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het bureau 
moet een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(15) Voor elk nieuw toegelaten 
geneesmiddel dat minder dan 3 jaar op de 
markt is, of wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of dat bepaalde voorwaarden of 
beperkingen betreffende het veilige en 
doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel worden nageleefd, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend. 
Patiënten en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen, te identificeren aan de 
hand van een zwarte driehoek ▼en een 
overeenkomstige verklaring op de 
samenvatting van de 
producteigenschappen, de 
buitenverpakking en de bijsluiter, te 
melden en het bureau moet een openbare 
lijst van dergelijke geneesmiddelen 
bijhouden.

Or. en

Motivering

Een speciale waarschuwing voor alle nieuw toegelaten producten en voor van nabij gevolgde 
geneesmiddelen zullen de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de patiënten helpen om 
nieuw toegelaten geneesmiddelen te identificeren die minder dan drie jaar op de markt zijn, en 
zullen hun bewuster maken voor eventuele ongewenste bijwerkingen die zouden optreden.
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Amendement 33
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Deze Verordening is van 
toepassing onverminderd Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens1 en Verordening 
45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2000 
betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens2. Om ongewenste bijwerkingen 
te detecteren, te evalueren en te 
voorkomen, om acties om risico’s te 
identificeren en uit te voeren, en om meer 
voordeel te halen uit geneesmiddelen ten 
behoeve van de volksgezondheid, moet het 
mogelijk zijn om persoonsgegevens 
binnen het Eudravigilance-systeem te 
verwerken binnen de door de wetgeving 
op het gebied van de 
gegevensbescherming oplegde 
beperkingen. 
1PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31
2PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1

Or. en

Motivering

Het voorstel heeft betrekking op zeer gevoelige persoonlijke gegevens die moeten worden 
beschermd. Zie ook het standpunt van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
van april 2009. 
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Amendement 34
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 3 - alinea 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel, 3 alinea 12, letter b wordt als 
volgt gewijzigd:
b) De aanvrager toont aan dat het 
geneesmiddel een belangrijke 
therapeutische, wetenschappelijke of 
technische innovatie vormt of dat de 
toelating ervan in overeenstemming met 
deze Verordening in het belang is van de 
patiënten of zou kunnen leiden tot een 
betere beschikbaarheid van een 
geneesmiddel voor de gezondheid van 
mens of dier op EU-niveau. 

Or. en

Motivering

Uit de praktijk is gebleken dat de huidige formulering heeft geleid tot de weigering van 
toelatingsaanvragen voor de centrale vergunning voor in handel brengen omwille van een enge 
interpretatie van patiëntenbelangen. Gelet op de beschikbaarheid van geneesmiddelen die vooral 
in de kleinere lidstaten een probleem vormt, moet deze praktijk worden betreurd. Met het oog 
daarop moet worden verduidelijkt dat elke verbetering van de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen een toegang tot de gecentraliseerde procedure rechtvaardigt.

Amendement 35
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende 
zin toegevoegd:

1) Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende 
zin toegevoegd:

“Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 

“Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
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onder a bis), genoemde Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking.”

onder a bis), genoemde Raadgevend 
Comité voor geneesmiddelenbewaking, 
dat belast is met de afweging van 
voordelen en risico's.”

(Dit amendement is van toepassing in de 
gehele tekst.)

Or. fr

 Motivering

De aanduiding “Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking” is te restrictief en 
gaat voorbij aan de noodzaak van een analyse van de afweging van de voordelen en risico's van 
een geneesmiddel, doordat ze enkel het accent legt op de analyse van het risico. Het comité 
houdt zich echter bezig met "alle vraagstukken in verband met de geneesmiddelenbewaking" 
(ontwerpverordening, art.1, punt 12).

Amendement 36
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 1
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende 
zin toegevoegd:

1) Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende 
zin toegevoegd:

Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
onder a bis), genoemde Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking.

Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
onder a bis), genoemde Comité voor 
Geneesmiddelenbewaking.

Or. en

Motivering

Horizontale wijziging, vereist in het hele voorstel. Het voorstel richt een Europees Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking op en belast het met belangrijke taken 
op het vlak van de geneesmiddelenbewaking. Deze rol is echter louter adviserend en het comité 
krijgt geen bevoegdheden. De functie van het comité moet worden versterkt en dat moet blijken 
in zijn naam.



PE438.413v01-00 20/53 AM\803329NL.doc

NL

Amendement 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 10 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij bezorgdheid over de risico’s van een 
toegelaten geneesmiddel kan het bureau 
van de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen eisen dat hij een 
veiligheidsonderzoek na toelating verricht. 
Deze eis wordt schriftelijk medegedeeld, 
met vermelding van een uitvoerige 
motivatie, de doelstellingen en het 
tijdsbestek voor de indiening en uitvoering 
van het onderzoek.

1. Bij bezorgdheid over de risico’s van een 
toegelaten geneesmiddel kan het bureau 
van de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen eisen dat hij een 
veiligheidsonderzoek na toelating verricht. 
Deze eis wordt schriftelijk medegedeeld, 
met vermelding van een uitvoerige 
motivatie op basis van wetenschappelijke 
argumenten, de doelstellingen en het 
tijdsbestek voor de indiening en uitvoering 
van het onderzoek.

Or. fr

 Motivering

Indien een aanvullend veiligheidsonderzoek na toelating vereist is, dient dit op 
wetenschappelijke gronden gebaseerd te zijn. Het voorstel van de Commissie is op dit punt niet 
duidelijk genoeg.

 Amendement 38
Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 10 bis - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op grond van de door de 
vergunninghouder ingediende toelichting 
wordt de eis door de Commissie 
ingetrokken of bevestigd. Wanneer de 
Commissie de eis bevestigt, wordt deze als 
voorwaarde aan de vergunning voor het in 
de handel brengen verbonden en worden de 
vergunning en het 
risicomanagementsysteem 
dienovereenkomstig gewijzigd.

3. Op grond van de door de 
vergunninghouder ingediende toelichting 
wordt de eis door de Commissie 
ingetrokken of bevestigd. Wanneer de 
Commissie de eis bevestigt, wordt deze als 
voorwaarde aan de vergunning voor het in 
de handel brengen verbonden en worden de 
vergunning en het 
risicomanagementsysteem 
dienovereenkomstig gewijzigd. De 
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Commissie moet haar besluit uitvoerig 
motiveren, ongeacht of ze de eis bevestigt 
of intrekt, en dit besluit moet naar 
behoren geregistreerd worden.

Or. es

Amendement 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5 – letter b
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 14 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vergunning voor het in de handel 
brengen is na verlenging geldig voor 
onbeperkte tijd, tenzij de nationale
bevoegde instantie op gerechtvaardigde 
gronden in verband met de 
geneesmiddelenbewaking of onvoldoende 
blootstelling aan het geneesmiddel besluit 
de vergunning eenmaal voor nogmaals vijf 
jaar te verlengen overeenkomstig lid 2.

3. De vergunning voor het in de handel 
brengen is na verlenging geldig voor 
onbeperkte tijd, tenzij de bevoegde 
instantie op gerechtvaardigde gronden in 
verband met de geneesmiddelenbewaking 
besluit de vergunning eenmaal voor 
nogmaals vijf jaar te verlengen 
overeenkomstig lid 2.

Or. en

Motivering

De voordelen van een geharmoniseerde en vereenvoudigde aanpak volgens dit voorstel moeten 
behouden blijven. Het nieuwe voorstel moet de voordelen die werden ingevoerd door de vorige 
revisie van de geneesmiddelenwetgeving, gericht op het terugdringen van het aantal 
verlengingsprocedures, niet terugschroeven De oorspronkelijke formulering over de beslissende 
instantie dient te worden gehandhaafd.

Amendement 40
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5 – letter c
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 14 - lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"8. In uitzonderlijke omstandigheden mag 
er na overleg met de aanvrager een 

"8. In uitzonderlijke omstandigheden mag 
er na overleg met de aanvrager een 
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vergunning worden verleend mits de 
aanvrager aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, met name wat betreft de veiligheid 
van het geneesmiddel, de melding van elk 
met het gebruik verband houdend incident 
aan de bevoegde instanties en de te treffen 
maatregelen. Deze vergunning mag alleen 
worden verleend wanneer de aanvrager kan 
aantonen dat hij om objectieve en 
controleerbare redenen geen volledige 
gegevens over de werkzaamheid en 
veiligheid van het geneesmiddel bij 
normaal gebruik kan verschaffen en moet 
op een van de gronden als bedoeld in 
bijlage I bij Richtlijn 2001/83/EG 
gebaseerd zijn. De instandhouding van de 
vergunning is afhankelijk van een jaarlijkse 
herbeoordeling van deze voorwaarden.”

vergunning worden verleend mits de 
aanvrager specifieke procedures invoert, 
met name wat betreft de veiligheid van het 
geneesmiddel, de melding van elk met het 
gebruik verband houdend incident aan de 
bevoegde instanties en de te treffen 
maatregelen. Deze vergunning mag alleen 
worden verleend wanneer de aanvrager kan 
aantonen dat hij om objectieve en 
controleerbare redenen geen volledige 
gegevens over de werkzaamheid en 
veiligheid van het geneesmiddel bij 
normaal gebruik kan verschaffen en moet 
op een van de gronden als bedoeld in 
bijlage I bij Richtlijn 2001/83/EG 
gebaseerd zijn. De instandhouding van de 
vergunning is afhankelijk van een jaarlijkse 
herbeoordeling van deze voorwaarden.”

Or. en

Motivering

De formulering van de bestaande wetgeving garandeert striktere criteria en een betere 
bescherming van de consument tegen het risico van een voorbarige vergunning voor het in de 
handel brengen.

Amendement 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 21 - lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze eis wordt schriftelijk medegedeeld, 
met vermelding van een uitvoerige 
motivatie en het tijdsbestek voor de 
indiening van de gedetailleerde 
beschrijving van het 
risicomanagementsysteem.

Deze eis wordt schriftelijk medegedeeld, 
met vermelding van een uitvoerige 
motivatie op basis van wetenschappelijke 
argumenten en het tijdsbestek voor de 
indiening van de gedetailleerde 
beschrijving van het
risicomanagementsysteem

Or. fr

 Motivering

Indien een gedetailleerde beschrijving van het risicomanagementsysteem vereist is, dient deze op 
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wetenschappelijke gronden gebaseerd te zijn. Het voorstel van de Commissie is op dit punt niet 
duidelijk genoeg.

Amendement 42
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 23 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bureau stelt een lijst op van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
onder intensief toezicht staan en maakt 
deze openbaar. 

Het bureau stelt een lijst op van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 
maakt deze openbaar. 

Or. en

Motivering

Naar de lijst met stoffen en producten die onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden of 
vereisten mag niet worden verwezen als “die onder intensief toezicht staan” aangezien 
verschillende geneesmiddelen geen verschillende toezichtniveaus zouden mogen hebben en een 
dergelijk strenge taal patiënten ertoe zouden kunnen aanzetten hun behandeling stop te zetten.

Amendement 43
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 24 - lid 2 - alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau werkt samen met organisaties 
die gezondheidswerkers, patiënten en 
consumenten vertegenwoordigen om het 
begrip “passende toegang” nader te 
omschrijven. 

Or. en

Motivering

Het is positief dat het publiek en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een passende 
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toegang krijgen tot de Eudravigilance-databank. Om evenwel te garanderen dat deze 
patiëntgeoriënteerd is en beantwoordt aan de reële informatiebehoeften van de patiënten, is het 
nodig om patiënten- en consumentenorganisaties te raadplegen wanneer de "passende toegang" 
wordt gedefinieerd.

Amendement 44
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 24 - lid 2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Eudravigilance-databank is voor het 
bureau, de Commissie en de bevoegde 
instanties van de lidstaten volledig 
toegankelijk. Daarnaast is zij ook 
toegankelijk voor de houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen, voor zover nodig om deze in staat 
te stellen aan hun 
geneesmiddelenbewakingsverplichtingen te 
voldoen.

2. De Eudravigilance-databank is voor het 
bureau, de Commissie en de bevoegde 
instanties van de lidstaten volledig 
toegankelijk. Daarnaast is zij ook 
toegankelijk voor de houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen, voor zover nodig om deze in staat 
te stellen aan hun 
geneesmiddelenbewakingsverplichtingen te 
voldoen. Het bureau werkt samen met alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
organisaties die onderzoeksinstellingen, 
gezondheidswerkers, patiënten en 
consumenten vertegenwoordigen, om het 
gepaste toegangsniveau tot de 
Eudravigilance-databank nader te 
bepalen. 

Or. en

Motivering

Het bureau moet alle belanghebbenden raadplegen om het gepaste toegangsniveau tot de 
Eudravigilance-databank te onderzoeken en te definiëren.

Amendment 45
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 24 - lid 2 – alinea's 2 en 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau waarborgt dat 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en het publiek een passende toegang tot de 
Eudravigilance-databank hebben, waarbij 
de bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd.

Het bureau waarborgt dat 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en het publiek volledige toegang tot de 
Eudravigilance-databank hebben, waarbij 
de bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd.

De gegevens in de Eudravigilance-
databank worden in geaggregeerde vorm 
openbaar gemaakt, met een toelichting 
over de interpretatie van de gegevens.

Or. fr

Amendement 46
Anne Delvaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 24 - lid 2 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau waarborgt dat 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en het publiek een passende toegang tot de 
Eudravigilance-databank hebben, waarbij 
de bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd.

Het bureau waarborgt dat 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en het publiek toegang tot de 
Eudravigilance-databank hebben, waarbij 
de bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd. Het bureau werkt 
samen met organisaties die 
gezondheidswerkers, patiënten en 
consumenten vertegenwoordigen om het 
begrip “passende toegang” nader te 
omschrijven. 

De gegevens in de Eudravigilance-
databank worden in geaggregeerde vorm
openbaar gemaakt, met een toelichting 
over de interpretatie van de gegevens. 

De gegevens in de Eudravigilance-
databank worden openbaar gemaakt, met 
een toelichting over de interpretatie van de 
gegevens. 

Or. en
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Amendement 47
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten gestructureerde 
standaardformulieren voor het via internet 
melden van vermoedelijke bijwerkingen 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en patiënten.

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten gestructureerde 
standaardformulieren voor het via internet 
en anderszins melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaars in 
de gezondheidszorg en patiënten.

Or. en

Motivering

Patiënten in de mogelijkheid stellen om schadelijke bijwerkingen direct aan de 
gezondheidsautoriteiten te melden via andere wegen dat het net is belangrijk om bepaalde 
bevolkingscategorieën niet uit te sluiten.

Amendement 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten gestructureerde 
standaardformulieren voor het via internet
melden van vermoedelijke bijwerkingen 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en patiënten.

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten en alle relevante 
belanghebbenden gestructureerde 
standaardformulieren en -procedures, 
waaronder internetformulieren, voor het 
melden van vermoedelijke bijwerkingen 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en patiënten.

Met het oog op de zekere opspoorbaarheid 
van biologische geneesmiddelen, 
voorgeschreven, gedistribueerd of 
verkocht op het grondgebied van de Unie, 
moeten de standaardformulieren en 
-procedures de naam vermelden van de 
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houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen, de internationale 
algemene benaming, de naam van het 
geneesmiddel zoals gedefinieerd in Artikel 
1(2), en het lotnummer. 

Or. en

Motivering

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is fundamental 
to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological medicinal products 
compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to provide a number of 
identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected adverse 
events which shall include means to accurately identify biological medicinal products and both 
strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Amendement 49
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten gestructureerde 
standaardformulieren voor het via internet
melden van vermoedelijke bijwerkingen 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en patiënten.

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten en relevante 
belanghebbenden gestructureerde 
standaardinhoud, -formulieren en 
-procedures voor het melden van 
vermoedelijke bijwerkingen door 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en patiënten en de opspoorbaarheid van 
biologische geneesmiddelen, 
voorgeschreven, gedistribueerd of 
verkocht op het grondgebied van de Unie.

Or. en

Motivering

Een accurate identificatie van het product dat wordt verbonden met vermoedelijke bijwerkingen 
is van levensbelang voor een degelijk functionerend geneesmiddelenbewakingssysteem. Het 
voorgestelde amendement zou van het bureau verlangen dat het gebruikersvriendelijke 
standaardinhoud, -formulieren en -procedures ontwikkelt om te worden gebruikt door 
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beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en patiënten bij het melden van bijwerkingen. 

Amendement 50
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) een samenvatting van elke vergadering
van de in artikel 56, lid 1, onder a) en a 
bis), van deze verordening bedoelde 
comités en de coördinatiegroep betreffende 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

(2) agenda’s van vergaderingen, 
processen-verbaal van vergaderingen, 
samen met de getroffen beslissingen, 
details van de uitgebrachte stemmen incl. 
verklaring en met inbegrip van 
minderheidsstandpunten van de in artikel 
56, lid 1, onder a) en a bis), van deze 
verordening bedoelde comités en de 
coördinatiegroep betreffende 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

Or. en

Motivering

Volgens artikel 126 bis van Richtlijn 2004/27/EG “zien de lidstaten erop toe dat de bevoegde 
instantie haar interne reglement en dat van haar comités voor het publiek toegankelijk maakt 
alsook de agenda's en notulen van haar vergaderingen, samen met genomen besluiten, 
bijzonderheden over de stemmingen en motiveringen, inclusief minderheidsstandpunten.” Ook 
de Amerikaanse Food and Drug Administration past dit beginsel toe dat in Europa nog niet is 
geïmplementeerd.

Amendement 51
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) een samenvatting van elke vergadering
van de in artikel 56, lid 1, onder a) en a 
bis), van deze verordening bedoelde 
comités en de coördinatiegroep betreffende 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

(2) agenda’s van vergaderingen en 
processen-verbaal van vergaderingen, 
samen met de getroffen beslissingen, 
details van de uitgebrachte stemmen incl. 
verklaring en met inbegrip van 
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minderheidsstandpunten van de in artikel 
56, lid 1, onder a) en a bis), van deze 
verordening bedoelde comités en de 
coördinatiegroep betreffende 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

Or. en

Motivering

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its committees, 
agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions taken, details of 
votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food and Drug 
Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to implement the same 
transparency practices at the European level within EMEA (EMEA should be at least as 
transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Amendement 52
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze verordening 
toegelaten geneesmiddelen;

(3) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze verordening 
toegelaten geneesmiddelen, met een 
verklaring over hoe ze moeten worden 
beheerd;

Or. en

Motivering

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine approval 
include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and missing 
information. This serves as the basis to define specific action plan for pharmacovigilance or risk 
minimization activities. RMPs are highly technical documents that contain information that may 
not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for non healthcare professionals to 
understand how to distinguish between routine activities which would generally be conducted for 
any medicine at the same stage of development where no special safety concerns have arise, and 
additional activities designed to address an identified safety concerns. A summary should guide 
non healthcare professionals to comprehend why additional pharmacovigilance or risk 
minimization activities are developed and how it is implemented particularly for measures that 
may specifically have been designed for non healthcare professionals. For education and 
transparency purposes it appears important to share information related to the risk management 
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plans. Nevertheless, this should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be 
confusing and create unintended and non desirable effects. 

Amendement 53
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 - punten 4, 4 bis (nieuw), 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) de in artikel 23 van deze verordening 
bedoelde lijst van geneesmiddelen die 
onder intensief toezicht staan;

4) de in artikel 23 van deze verordening 
bedoelde lijst van geneesmiddelen wier 
toelating onderworpen is aan bepaalde 
voorwaarden of vereisten;

4 bis) de recentste elektronische versie 
van de bijsluiter en samenvatting van de 
productkenmerken voor alle bestaande en 
nieuwe geneesmiddelen, 
4 ter) een korte geschiedenis van de 
veranderingen die werden aangebracht 
aan de productinformatie;
Alle informatie op de 
geneesmiddelenveiligheidswebsites, met 
inbegrip van al wat hiervoor werd 
vermeld, moet worden voorgesteld op een 
voor het grote publiek verstaanbare wijze.

Or. en

Motivering

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 



AM\803329NL.doc 31/53 PE438.413v01-00

NL

Amendement 54
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 - punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) informatie over de wijze waarop 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen moeten worden gemeld en 
standaardformulieren waarmee patiënten 
en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg vermoedelijke 
bijwerkingen via internet kunnen melden;

6) informatie over de wijze waarop 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen moeten worden gemeld en 
standaardformulieren waarmee patiënten 
en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg vermoedelijke 
bijwerkingen kunnen melden;

Or. en

Motivering

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both encouraged 
and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare professionals for the 
reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
- first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being inappropriately 
identified.

Amendement 55
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 - punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) protocollen en openbare samenvattingen 
van resultaten van veiligheidsonderzoeken 
na toelating, uitgevoerd in meer dan een 
lidstaat, als bedoeld in de artikelen 107 
sexdecies en 107 octodecies van Richtlijn 
2001/83/EG;

8) een samenvatting van protocollen en 
openbare samenvattingen van resultaten 
van veiligheidsonderzoeken na toelating, 
uitgevoerd in meer dan een lidstaat, als 
bedoeld in de artikelen 107 sexdecies en 
107 octodecies van Richtlijn 2001/83/EG;

Or. en



PE438.413v01-00 32/53 AM\803329NL.doc

NL

Motivering

Volledige protocollen van veiligheidsonderzoeken na toelating zijn meestal omvangrijke 
documenten waarvan niet alle informatie van belang is voor wie niet meewerkt aan klinische 
studies. Een samenvatting van protocollen is als document geschikter omdat het is bedoeld om 
uitsluitend informatie te verstrekken over onderzoeksopzet en -eindpunten. Indien openbare 
samenvattingen van resultaten worden bekendgemaakt, is een samenvatting van protocollen 
eveneens gepaster dan de volledige studieverslagen.

Amendement 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Vóór de lancering van dit portaal 
raadpleegt het bureau de relevante 
belanghebbenden (met inbegrip van 
patiëntengroeperingen, 
beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en vertegenwoordigers 
van de industrie om naar hun mening te 
peilen.

Or. en

Motivering

Het lijkt belangrijk om, vóór de lancering van deze website, contact op te nemen met de 
belanghebbenden die betrokken zijn bij de informatie die wordt aangeboden via het portaal van 
het bureau. 

Amendement 57
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bureau houdt bij of in een selectie 
van medische literatuur meldingen zijn 
opgenomen van vermoedelijke 

1. Het bureau houdt bij of in een selectie 
van medische literatuur meldingen zijn 
opgenomen van vermoedelijke 
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bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die bepaalde werkzame 
stoffen bevatten. Het publiceert de lijst van 
werkzame stoffen en de publicaties waarop 
deze monitoring betrekking heeft.

bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die bepaalde werkzame 
stoffen bevatten. Het publiceert de lijst van 
werkzame stoffen en de publicaties waarop 
deze monitoring betrekking heeft. Het 
bureau houdt bij of in de hele medische 
literatuur meldingen zijn opgenomen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
die algemeen gebruikte werkzame stoffen 
bevatten. 

Or. en

Motivering

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients in 
common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for all 
well established active substances makes sense and would be efficient for all parties concerned, 
as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports being 
processed to all Member States. 

Amendement 58
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bureau houdt bij of in een selectie 
van medische literatuur meldingen zijn 
opgenomen van vermoedelijke 
bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die bepaalde werkzame 
stoffen bevatten. Het publiceert de lijst van 
werkzame stoffen en de publicaties waarop 
deze monitoring betrekking heeft.

1. Het bureau houdt bij of in een selectie 
van medische literatuur meldingen zijn 
opgenomen van vermoedelijke 
bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die bepaalde werkzame 
stoffen bevatten. Het publiceert de lijst van 
werkzame stoffen en de publicaties waarop 
deze monitoring betrekking heeft. Het 
bureau houdt bij of in de hele medische 
literatuur meldingen zijn opgenomen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
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die algemeen gebruikte werkzame stoffen 
bevatten. 

Or. en

Motivering

Het voorstel verlangt van de houder van vergunningen dat hij de Eudravigilance-databank 
controleert om te zien wat het Europees Geneesmiddelenbureau heeft gedekt en om andere niet-
geselecteerde medische litteratuur en niet-gedekte geneesmiddelen zelf bij te houden. Voor 
algemeen gebruikte werkzame stoffen kan het Europees Geneesmiddelenbureau deze taak 
uitvoeren aangezien de doorzochte gegevensbestanden dezelfde zijn als die, die worden 
geraadpleegd door alle houders van vergunningen die algemeen gebruikte werkzame stoffen 
gemeen hebben. Daarom is het verstandig en efficiënt om van het Europees 
Geneesmiddelenbureau te verlangen dat het deze taak één keer uitvoert voor alle algemeen 
gebruikte werkzame stoffen. 

 Amendement 59
Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 27 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aangezien sommige geneesmiddelen 
bijwerkingen veroorzaken, moeten het 
bureau of de bevoegde instanties eisen dat 
de diagnose bevestigd wordt vooraleer een 
behandeling met deze geneesmiddelen 
wordt gestart.

Or. es

Amendement 60
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 27 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bureau houdt bij of in een selectie
van medische literatuur meldingen zijn 
opgenomen van vermoedelijke 
bijwerkingen van geneesmiddelen voor 

1. Het bureau houdt bij of in de medische 
literatuur meldingen zijn opgenomen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
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menselijk gebruik die bepaalde werkzame 
stoffen bevatten. Het publiceert de lijst van 
werkzame stoffen en de publicaties waarop 
deze monitoring betrekking heeft.

bepaalde werkzame stoffen bevatten. Het 
publiceert de lijst van werkzame stoffen en 
de publicaties waarop deze monitoring 
betrekking heeft.

2. Het bureau neemt de relevante 
informatie uit deze literatuurselectie op in 
de Eudravigilance-databank.

2. Het bureau neemt de relevante 
informatie uit de literatuur op in de 
Eudravigilance-databank.

Or. en

Motivering

Het bureau moet alle medische litteratuur voor algemeen gebruikte bekende stoffen screenen, 
anders vervult het zijn rol niet van het beperken van de werklast voor de houder van 
vergunningen, aangezien de houder van vergunningen dan zou moeten onderzoeken welke 
litteratuur het bureau controleert en alle andere litteratuur zelf controleren. 

Amendement 61
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
periodieke veiligheidsverslagen.

3. Het Comité voor 
Geneesmiddelenbewaking beoordeelt op 
wetenschappelijke wijze het evenwicht 
tussen de risico’s en de voordelen van het 
geneesmiddel op basis van alle 
beschikbare gegevens, met inbegrip van de 
periodieke verslagen en de informatie die 
is vervat in de Eudravigilance-databank.

Het stelt binnen negentig dagen na 
ontvangst van het periodieke 
veiligheidsverslag een 
beoordelingsrapport op en stuurt dit naar 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen.

Het stelt binnen negentig dagen na 
ontvangst van het periodieke 
veiligheidsverslag een wetenschappelijk
rapport op over het evenwicht tussen de 
risico’s en de voordelen van het 
geneesmiddel op en stuurt dit naar de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen en de coördinatiegroep. 

De vergunninghouder kan binnen dertig 
dagen na ontvangst van het 
beoordelingsrapport opmerkingen aan het 
bureau doen toekomen.

De vergunninghouder en de 
coördinatiegroep kunnen binnen dertig 
dagen na ontvangst van het 
beoordelingsrapport opmerkingen aan het 
Comité voor Geneesmiddelenbewaking 
doen toekomen. 
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Op zijn eerste vergadering na afloop van de 
termijn waarbinnen de vergunninghouder 
opmerkingen kan maken, keurt het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking het 
beoordelingsrapport, al dan niet in 
gewijzigde vorm, goed, waarbij het 
rekening houdt met de eventuele 
opmerkingen van de vergunninghouder. 

Op zijn eerste vergadering na afloop van de 
termijn waarbinnen de vergunninghouder 
en de coördinatiegroep opmerkingen 
kunnen maken, keurt het Comité voor 
Geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelenbewaking het 
beoordelingsrapport, al dan niet in 
gewijzigde vorm, goed, waarbij het 
rekening houdt met de eventuele 
opmerkingen. 

Met ingang van [datum, 18 maanden na 
de datum waarnaar wordt verwezen in 
artikel 3] moeten beoordelingsrapporten 
direct worden gepubliceerd op het 
Europese 
geneesmiddelenveiligheidsportaal.

Or. en

Motivering

Het door de rapporteur opgestelde wetenschappelijke beoordelingsrapport moet worden 
gebaseerd op de door ondernemingen verstrekte gegevens (periodieke rapporten m.b.t. de 
veiligheid van geneesmiddelen en gegevens uit klinische proeven en studies, uitgevoerd na het 
toekennen van de vergunning voor het in de handel brengen) alsmede op de gegevens die worden 
verstrekt door de geneesmiddelenbewakingssystemen in de diverse lidstaten (incl. 
kennisgevingen door gezondheidswerker en, patiënten).

Amendement 62
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 - lid 4 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het rapport van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beraadslaagt
het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik over het rapport en 
brengt het advies uit over de handhaving, 
wijziging, schorsing of intrekking van de 
betrokken vergunning voor het in de 
handel brengen.

4. Binnen dertig dagen na aanvaarding van 
het rapport brengt het Comité voor 
Geneesmiddelenbewaking advies uit over 
de handhaving, wijziging, schorsing of 
intrekking van de betrokken vergunning 
voor het in de handel brengen.
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Or. en

Motivering

De bevoegdheden van het Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking 
moeten worden verhoogd ten opzichte van het CHMP en de coördinatiegroep. Het CHMP noch 
de coördinatiegroep zijn gespecialiseerd in geneesmiddelenbewaking maar hebben als missie om 
te letten op het algemene evenwicht tussen risico’s en voordelen. Het Comité voor 
Geneesmiddelenbewaking is belast met de geneesmiddelenbewaking en moet het recht krijgen 
om direct een besluit voor te stellen aan de Europese Commissie om een ongewenst dubbel werk 
te vermijden. 

Amendement 63
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in de leden 3 tot en met 5 van dit 
artikel bedoelde adviezen en beschikkingen 
worden openbaar gemaakt op het in artikel 
26 bedoelde Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

6. De in de leden 3 tot en met 5 van dit 
artikel bedoelde beoordelingsrapporten,
adviezen en beschikkingen worden 
openbaar gemaakt op het in artikel 26 
bedoelde Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

Or. en

Motivering

Transparantie is belangrijk voor het herstellen van het vertrouwen van patiënten en burgers in 
de verantwoordelijkheid van de gezondheidsautoriteiten.

Amendement 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 28 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in de leden 3 tot en met 5 van dit 
artikel bedoelde adviezen en beschikkingen 
worden openbaar gemaakt op het in artikel 

6. De in de leden 3 tot en met 5 van dit 
artikel bedoelde definitieve adviezen en 
definitieve beschikkingen worden openbaar 
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26 bedoelde Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

gemaakt op het in artikel 26 bedoelde 
Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

Or. fr

 Motivering

De op dit webportaal te publiceren informatie dient volledig, maar niet complex te zijn.

Amendement 65
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Commissie neemt het 
bureau, in samenwerking met de lidstaten, 
deel aan internationale harmonisatie en 
normalisatie van technische maatregelen 
op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking. 

Op verzoek van de Commissie neemt het 
bureau, in samenwerking met de lidstaten 
en alle andere belanghebbende partijen, 
deel aan internationale harmonisatie en 
normalisatie van technische maatregelen 
op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking. Dit werk wordt 
gebaseerd op de behoeften van de patiënt 
en wordt uitgevoerd vanuit 
wetenschappelijk oogpunt.

Or. en

Motivering

Amendement om de consistentie te bewaren met de voorstellen tot wijziging van artikel 108 van 
Richtlijn 2001/83/EG.

Amendement 66
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 sexies bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 sexies bis
Milieucontrole

De lidstaten duiden een of meerdere 
autoriteiten aan voor de controle van de 
schadelijke milieueffecten van 
geneesmiddelen. Indien één van deze 
autoriteiten een milieurisico identificeert 
dat hoger is dan vermeld in de evaluatie 
volgens artikel 8(3)(ca), of als zij nieuwe 
schadelijke milieueffecten op het spoor 
komt, geeft zij alle bevindingen door aan 
de bevoegde autoriteit die deze zal 
overmaken aan het bureau. Het bureau 
gaat na de ontvangst van deze informatie 
na of het evenwicht tussen de risico’s en 
de voordelen gunstig blijft, rekening 
houdend met de nieuwe bevindingen. 

Or. en

Motivering

Geneesmiddelenbewaking moet worden uitgebreid tot schadelijke milieueffecten. 

Amendement 67
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau verricht regelmatig audits voor 
zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking en doet om de 
twee jaar aan zijn raad van beheer verslag 
van de resultaten daarvan.

Het bureau verricht regelmatig 
onafhankelijke audits voor zijn taken op 
het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking en doet om de 
twee jaar aan zijn raad van beheer verslag 
van de resultaten daarvan.

Or. en

Motivering

In de tekst van het voorstel van richtlijn stelt men voor de lidstaten onafhankelijke audits voor 
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(amendement 13). In het wetsvoorstel verschijnt een gelijksoortige tekst in artikel 28f met 
betrekking tot het bureau. Deze tekst moet tevens op dezelfde manier worden gewijzigd om tot 
een samenhangend voorstel te komen.

Amendement 68
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 septies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 septies bis
Milieucontrole en -supervisie
De lidstaten duiden een of meerdere 
nationale autoriteiten aan voor de 
controle van de schadelijke milieueffecten 
van geneesmiddelen op de 
volksgezondheid of het milieu. Indien één 
van deze autoriteiten een milieurisico 
identificeert dat hoger is dan vermeld in 
de evaluatie volgens artikel 8(3)(ca), of als 
zij nieuwe schadelijke milieueffecten op 
het spoor komt, geeft zij alle bevindingen 
door aan het Europees 
Geneesmiddelenbureau en de bevoegde 
autoriteit. Het bureau gaat na de 
ontvangst van deze informatie na of het 
evenwicht tussen de risico’s en de 
voordelen gunstig blijft, rekening 
houdend met de nieuwe bevindingen. Dit 
mag niet voeren tot het intrekken van de 
toelating voor geneesmiddelen die 
noodzakelijk zijn voor de behandeling van 
levensbedreigende of ernstige ziekten.

Or. en

Amendement 69
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12 - letter a
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 56 - lid 1 – letter a bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“a bis) het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking, dat is belast met 
het uitbrengen van adviezen aan het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en de coördinatiegroep 
over vraagstukken betreffende de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik;"

“(a bis) het Comité voor 
Geneesmiddelenbewaking, dat is belast 
met de beoordeling van de 
geneesmiddelenbewaking van de 
geneesmiddelen, op de markt gebracht in 
overeenstemming met de gecentraliseerde 
procedure,”

Or. en

Motivering

Dit comité moet dezelfde bevoegdheden hebben om aanbevelingen te formuleren als het 
Europese comité dat in instaat voor de vergunningen voor het in de handel brengen (Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik). Na de analyse en de bespreking van de 
beoordelingen door de lidstaten onder supervisie van het comité, moet dit laatste in staat zijn om 
een direct voorstel te doen aan de Commissie voor een beslissing om een vergunning voor het in 
de handel brengen te herroepen of aan te passen, zonder te moeten werken onder de voogdij van 
de comités voor de vergunningen voor het in de handel brengen. 

Amendement 70
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12 - letter b bis (new)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 56 - lid 1 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) letter g komt als volgt te luiden:
“g) een uitvoerend algemeen directeur, 
die instaat voor de taken, vermeld in 
artikel 64;”

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking weerspiegelt de structuur, de schaal en de verantwoordelijkheden van het 
bureau. De voorbije jaren is de verscheidenheid van nieuwe taken in belangrijke mate 
toegenomen. Vandaag is het bureau het tweede grootste bureau in de EU met 600 
personeelsleden. Daarom moet de uitdrukking algemeen directeur worden vervangen door 
uitvoerend algemeen directeur, in de hele verordening.
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Amendement 71
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 13 - letter b
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 57 - lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uiterlijk op ... [datum invoegen –
achttien maanden na de inwerkingtreding 
van de wijzigingsverordening] verstrekken 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen het bureau elektronisch 
informatie over alle in de Gemeenschap 
toegelaten of geregistreerde 
geneesmiddelen, in het onder a) bedoelde 
formaat;

b) uiterlijk op ... [datum invoegen – dertig 
maanden na de inwerkingtreding van de 
wijzigingsverordening] verstrekken de 
houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen het bureau elektronisch 
informatie over alle in de Gemeenschap 
toegelaten of geregistreerde 
geneesmiddelen, in het onder a) bedoelde 
formaat;

Or. fr

 Motivering

Gelet op het aantal geneesmiddelen dat in omloop is en de kwaliteitseisen die aan de vereiste 
informatie worden gesteld, moet de termijn om alle vereiste gegevens te verstrekken worden 
verlengd. 

Amendement 72
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

1. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

a) tien leden en tien plaatsvervangers die 
op voordracht van de nationale bevoegde 
instanties door de raad van beheer worden 
benoemd;

a) tien leden en tien plaatsvervangers die 
worden benoemd door de raad van beheer 
na raadpleging van de nationale bevoegde 
instanties en op basis van hun relevante 
deskundigheid op het vlak van de 
geneesmiddelenbewaking en de 
risicobeoordeling van geneesmiddelen 



AM\803329NL.doc 43/53 PE438.413v01-00

NL

voor menselijk gebruik, zoals beschreven 
in alinea 2;

b) vijf leden en vijf plaatsvervangers die op 
basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
door de Commissie worden benoemd.

b) zeven bijkomende leden en vijf 
plaatsvervangers die op basis van een 
openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, door de 
Commissie worden benoemd, met inbegrip 
van ten minste één vertegenwoordiger van 
de beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en ten minste één 
vertegenwoordiger van de patiënten.

Een lidstaat kan een andere lidstaat 
vragen om hem in het comité te 
vertegenwoordigen.

De plaatsvervangers vertegenwoordigen de 
leden en stemmen in hun naam wanneer 
deze afwezig zijn.

De plaatsvervangers vertegenwoordigen de 
leden en stemmen in hun naam wanneer 
deze afwezig zijn.

De Commissie kan het aantal leden en 
plaatsvervangers om technische en 
wetenschappelijke redenen aanpassen. 
Maatregelen, die de wijziging van niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based on 
their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should have the 
opportunity to send additional representatives from the national competent authorities to attend 
and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional members appointed by the 
Commission should include at least two members from patient and health care representatives. 
This follows the precedent set by the following EMEA committees: the Committee on Orphan 
Medicinal Products, the Paediatric Committee and the Committee for Advanced Therapies. 

Amendement 73
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 61 bis - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Raadgevend
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

1. Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

a) tien leden en tien plaatsvervangers die 
op voordracht van de nationale bevoegde 
instanties door de raad van beheer worden 
benoemd;

a) één lid en één plaatsvervanger per 
lidstaat die door de nationale bevoegde 
instantie in overeenstemming met de raad 
van bestuur worden benoemd;

b) vijf leden en vijf plaatsvervangers die op 
basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
door de Commissie worden benoemd.

b) zeven leden en zeven plaatsvervangers 
die op basis van een openbare oproep tot 
het indienen van blijken van belangstelling, 
na raadpleging van het Europees 
Parlement, door de Commissie worden 
benoemd, van wie er één de 
gezondheidswerkers vertegenwoordigt en 
één de patiënten.

De plaatsvervangers vertegenwoordigen de 
leden en stemmen in hun naam wanneer 
deze afwezig zijn.

De plaatsvervangers vertegenwoordigen de 
leden en stemmen in hun naam wanneer 
deze afwezig zijn.

De Commissie kan het aantal leden en 
plaatsvervangers om technische en 
wetenschappelijke redenen aanpassen. 
Maatregelen, die de wijziging van niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. it

Motivering

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei rischi 
per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Amendement 74
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
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Artikel 1 - punt 14
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 61 bis - lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) één vertegenwoordiger en één 
plaatsvervanger die behoren tot de 
werkgroep van patiënten en consumenten 
van het EMEA en één vertegenwoordiger 
en één plaatsvervanger die behoren tot de 
werkgroep van gezondheidswerkers van 
het EMEA.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk alle deskundigen te gebruiken die op het niveau van EMEA bestaan teneinde de 
praktische tenuitvoerlegging van het voorstel te vergemakkelijken. De aanwezigheid van alle 
betrokken gesprekspartners weerspiegelt aldus de vereisten inzake garantie en doorzichtigheid 
die de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de burgers vereisen.

Amendement 75
Peter Liese

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis - lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) één vertegenwoordiger (en 
plaatsvervanger) van de EMEA 
werkgroep van patiënten en consumenten, 
en één vertegenwoordiger (en 
plaatsvervanger) van de EMEA 
werkgroep van beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om alle expertise binnen EMEA aan te wenden om de praktische invoering van 
dit voorstel te vergemakkelijken.



PE438.413v01-00 46/53 AM\803329NL.doc

NL

Amendement 76
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis - lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) één vertegenwoordiger van de 
werkgroep van patiënten en consumenten, 
en één vertegenwoordiger van de 
werkgroep van beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg.

Or. ro

Amendement 77
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vertegenwoordigers van de nationale 
bevoegde instanties zijn gerechtigd alle 
vergaderingen van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bij te wonen om 
te bevorderen dat de taken van het bureau 
en de werkzaamheden van de nationale 
bevoegde instanties naar behoren worden 
gecoördineerd. Zij mogen desgevraagd 
toelichtingen of informatie geven, maar 
geen invloed op de discussies proberen uit 
te oefenen.”

6. Vertegenwoordigers van de nationale 
bevoegde instanties zijn gerechtigd alle 
vergaderingen van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bij te wonen en 
aan de discussies deel te nemen, om te 
bevorderen dat de taken van het bureau en 
de werkzaamheden van de nationale 
bevoegde instanties naar behoren worden 
gecoördineerd. 

Or. en

Motivering

Zie de motivering voor amendement aan artikel 61a - alinea 1.
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Amendement 78
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 15 - letter b
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 62 – lid 2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“De lidstaten delen aan het bureau de 
namen van nationale deskundigen mee die 
aantoonbaar ervaring op het gebied van de 
geneesmiddelenbeoordeling bezitten en 
zitting kunnen nemen in de werkgroepen of 
wetenschappelijke adviesgroepen van een 
van de in artikel 56, lid 1, genoemde 
comités, samen met een overzicht van hun 
bekwaamheden en specialismen.”

“De lidstaten delen aan het bureau de 
namen van nationale deskundigen mee die 
aantoonbaar ervaring op het gebied van de 
geneesmiddelenbeoordeling bezitten en 
zitting kunnen nemen in de werkgroepen of 
wetenschappelijke adviesgroepen van een 
van de in artikel 56, lid 1, genoemde 
comités, samen met een overzicht van hun 
bekwaamheden en specialismen, evenals 
hun graad van onafhankelijkheid ten 
opzichte van farmaceutische 
ondernemingen.”

Or. en

Motivering

Diverse beslissingsinstanties die werden gewijzigd na de invoering van nieuwe groepen experts 
dringen aan op een voorzichtige benadering van het bestaan van belangen tussen dusdanige 
experts en farmaceutische ondernemingen. De loutere melding van deze verbindingen is niet 
voldoende om de druk van deze experts weg te nemen.

Amendement 79
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 18 - letter b
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 67 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen. Dit vormt geen beletsel voor 

"4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen. Zij krijgen voldoende 
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het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van deze activiteiten door het 
bureau.”

openbare middelen voor de hun 
toevertrouwde taken." 

Or. en

Motivering

Om belangenconflicten te vermijden, is het belangrijk dat geneesmiddelenbewakingsactiviteiten 
worden gefinancierd door openbare middelen. De tekst van de oude alinea 4 moet behouden 
blijven.

Amendement 80
Anne Delvaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 18 - letter b
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 67 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen. Dit vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van deze activiteiten door het 
bureau.”

"4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen. Zij krijgen voldoende 
openbare middelen voor de hun 
toevertrouwde taken." 

Or. en

Amendement 81
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 18 - letter c
Verordening (EG) nr.726/2004
Artikel 67 - lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen. Dit vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van deze activiteiten door het 
bureau.

4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen en komen in aanmerking voor 
overheidssubsidie waarvan de hoogte 
volstaat voor de toegekende taken. Dit 
vormt geen beletsel voor het indirect innen 
van aanvullende middelen voor de 
uitvoering van deze activiteiten door het 
bureau, op voorwaarde dat zijn 
onafhankelijkheid strikt gewaarborgd is.

Or. fr

 Motivering

De strikte financiële onafhankelijkheid van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten moet worden 
gewaarborgd. Het innen van rechtstreekse vergoedingen die mogelijk een systeem van “betaling 
voor geleverde diensten” met zich meebrengen moet derhalve worden vermeden.

Amendement 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 18 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 80 bis
Houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen kunnen in beroep gaan 
tegen beoordelingsrapporten of opinies 
van het comité, vermeld in punt (aa) van 
artikel 56(1) van deze verordening, met 
het oog op de herziening van zijn 
beslissingen door een lichaam van het 
bureau dat onafhankelijk is van de 
comités van het bureau. De gepaste 
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maatregelen en procedures worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2 
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of Directive 
2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between marketing 
authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by marketing 
authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new procedure at 
the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at EMA to 
guarantee that a due process is given. This is especially important for small and medium-sized 
companies not having the financial power to bring a case to court.

Amendement 83
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 20 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 107 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis) Artikel 107, lid 1 komt als volgt te 
luiden:
1. Wanneer overeenkomstig artikel 107 
sexies, lid 1, één beoordeling wordt 
uitgevoerd van periodieke 
veiligheidsverslagen voor meer dan een 
vergunning voor het in de handel brengen 
en geen van de betrokken vergunningen 
volgens de procedure van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 is verleend, wordt door 
de coördinatiegroep binnen dertig dagen 
na ontvangst van het rapport van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking over het 
rapport beraadslaagd en advies 
uitgebracht over de handhaving, 
wijziging, schorsing of intrekking van de 
betrokken vergunningen voor het in de 
handel brengen, met een tijdschema voor 
de tenuitvoerlegging van het advies. Dit 
advies wordt onverwijld gepubliceerd, met 
opgave van de minderheidsstandpunten.
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Or. xm

Amendement 84
János Áder

Voorstel voor verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Conform verordening 726/2004/EG, op 
grond van artikel 9, lid (4), sub a) en d)
betreffende de voorschriften met 
betrekking tot toegestane geneesmiddelen, 
volgens welke het verplicht is om een 
samenvatting van de informatie, benodigd 
voor veilig en doeltreffend gebruik van 
een geneesmiddel in de gebruiksinstructie 
en bijsluiter met patiënteninformatie, 
zoals bepaald door richtlijn 2001/83/EG, 
artikel 11, lid (3a) en artikel 59, lid (1), 
geamendeerd door EG richtlijn …/…./, is 
de in artikel 3, lid (2) van deze verordening 
vermelde datum ook van toepassing op 
vergunningen voor de verkoop hiervan, 
gedurende een periode van 3 jaar, gerekend 
vanaf de vernieuwing van de vergunning of 
vanaf de vermelde datum, al naar gelang de 
vraag, welke datum eerder valt.

1. Conform verordening 726/2004/EG, op 
grond van artikel 9, lid (4), sub a) en d) 
betreffende de voorschriften met 
betrekking tot toegestane geneesmiddelen, 
volgens welke het verplicht is om in de 
gebruiksinstructie en bijsluiter met 
patiënteninformatie voor veilig en 
doeltreffend gebruik van een 
geneesmiddel te vermelden dat het 
geneesmiddel onder intensief toezicht 
staat. cq. de nieuwe informatie voldoende 
duidelijk te markeren, zoals bepaald door 
richtlijn 2001/83/EG, artikel 11, lid (3a) 
en artikel 59, lid (1), geamendeerd door 
EG richtlijn …/…./, is de in artikel 3, lid 
(2) van deze verordening vermelde datum 
ook van toepassing op vergunningen voor 
de verkoop hiervan, gedurende een periode 
van 3 jaar, gerekend vanaf de vernieuwing 
van de vergunning of vanaf de vermelde 
datum, al naar gelang de vraag, welke 
datum eerder valt.

Or. hu

 Motivering

Er is geen reden om de wezenlijke informatie in een apart veld te vermelden, aangezien een 
patiënt of arts de informatie voor veilig en doeltreffend gebruik pas na volledige lezing van de 
gebruiksinstructie cq. bijsluiter ontvangt. Samenvatting van de wezenlijke informatie kan leiden 
tot zulke praktijken, dat de aandacht van de patiënt of arts slechts uitgaat naar hetgeen binnen 
een zwart kader geschreven staat, hetgeen in laatste instantie een bedreiging zou vormen voor 
veilig gebruik van het geneesmiddel.
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Amendement 85
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het voorschrift betreffende de opname 
in de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van 
een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, dat vervat is in artikel 11, 
punt 3 bis, en artikel 59, lid 1, onder a 
bis), van Richtlijn 2001/83/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn .../.../EG, en dat uit 
hoofde van artikel 9, lid 4, onder a) en d), 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 van 
toepassing is op krachtens die 
verordening toegelaten geneesmiddelen, is 
voor vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, tweede 
alinea, van deze verordening vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing vanaf 
de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum.

Schrappen

Or. fr

 Motivering

Het opnemen van een samenvatting van essentiële informatie is overbodig (de samenvatting van 
de kenmerken van het product geeft als zodanig al een overzicht van de belangrijke informatie), 
kan verwarrend zijn voor de patiënten (deze kunnen belangrijke informatie mislopen, die wel is 
opgenomen in de samenvatting van de kenmerken van het product maar niet in de samenvatting 
van de essentiële informatie), en kan leesbaarheidsproblemen opleveren (dit is bijvoorbeeld het 
geval voor bijsluiters in meerdere talen).
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Amendement 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het voorschrift betreffende de opname 
in de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van 
een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, dat vervat is in artikel 11, 
punt 3 bis, en artikel 59, lid 1, onder a bis), 
van Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn .../.../EG, en dat uit hoofde van 
artikel 9, lid 4, onder a) en d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van 
toepassing is op krachtens die verordening 
toegelaten geneesmiddelen, is voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, tweede 
alinea, van deze verordening vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing vanaf 
de verlenging van de vergunning of, indien 
dat eerder is, vanaf drie jaar na die datum.

1. Het voorschrift dat vervat is in artikel 
11, punt 3 bis, en artikel 59, lid 1, onder a 
bis), van Richtlijn 2001/83/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn .../.../EG, en dat uit 
hoofde van artikel 9, lid 4, onder a) en d), 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 van 
toepassing is op krachtens die verordening 
toegelaten geneesmiddelen, is voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, tweede 
alinea, van deze verordening vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing vanaf 
de verlenging van de vergunning of, indien 
dat eerder is, vanaf drie jaar na die datum.

Or. en

Motivering

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and the 
package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a new 
"key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics and the 
package leaflet where important information is already contained. There is a risk that the patient 
- or health professional - focuses only on the new "key information" section and wrongly 
neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity and length 
of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage their reading. 
Nevertheless such information should be given to patients. This issue is addressed in Directive 
2001/83/EC.


