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Amendement 27
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook medicatiefouten en gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken, 
waaronder verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen.

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van “medicatiefout” worden ingevoerd, 
zodat deze richtlijn ook afwendbare niet-
incidentele en ongepaste voorvallen omvat 
die bijwerkingen veroorzaken en die het 
gevolg zijn van het toegelaten gebruik van 
een geneesmiddel bij normale doseringen, 
maar ook medicatiefouten en gebruik dat 
niet in overeenstemming is met de 
goedgekeurde samenvatting van de 
productkenmerken.

Or. fr

Amendement 28
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook medicatiefouten en gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken, 
waaronder verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen.

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook van medicatiefouten en gebruik dat 
niet in overeenstemming is met de 
goedgekeurde samenvatting van de 
productkenmerken, waaronder verkeerd 
gebruik en misbruik van geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Het voorstel voert de definitie van vermoedelijke bijwerkingen in zodat de richtlijn het melden 
van bijwerkingen omvat die het gevolg zijn van andere gebruikswijzen van geneesmiddelen dan 
die vermeld in de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen, zoals in het 
geval van medicatiefouten. Daarom moet er duidelijkheid zijn omtrent de context waarin 
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medicatiefouten moeten worden gemeld. De medicatiefouten die moeten worden gemeld, zijn 
degene die vermoedelijk een vermoedelijke bijwerking hebben veroorzaakt. Het voorstel stelt 
niet voor het geneesmiddelenbewakingssysteem te gebruiken om informatie over medicatiefouten 
in het algemeen te verzamelen. 

Amendement 29
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook medicatiefouten en gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken, 
waaronder verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen.

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook de effecten die het gevolg zijn van
medicatiefouten en van gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken, 
waaronder verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen.

Or. it

Motivering

Het voorstel voert de definitie van vermoedelijke bijwerkingen in zodat de richtlijn het melden 
van bijwerkingen omvat die het gevolg zijn van andere gebruiken van geneesmiddelen dan die 
vermeld in de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen, zoals in het geval 
van medicatiefouten. Daarom moet er duidelijkheid zijn omtrent de context waarin 
medicatiefouten moeten worden gemeld. De medicatiefouten die moeten worden gemeld, zijn 
degene die vermoedelijk een vermoedelijke bijwerking hebben veroorzaakt. Het voorstel stelt 
niet voor het geneesmiddelenbewakingssysteem te gebruiken om informatie over medicatiefouten 
in het algemeen te verzamelen.

Amendement 30
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 

Schrappen
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zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, 
maar ook medicatiefouten en gebruik dat 
niet in overeenstemming is met de 
goedgekeurde samenvatting van de 
productkenmerken, waaronder verkeerd 
gebruik en misbruik van geneesmiddelen.

Or. fr

Motivering

Het amendement van de definitie is niet gerechtvaardigd. De meest algemeen aanvaarde 
internationale definitie moet worden behouden (de definitie van de WHO en de Internationale 
Conferentie voor Harmonisatie (ICH)). Anderzijds zou het nuttig zijn gelijkaardige definities te 
geven van de begrippen “medicatiefout” en “verkeerd gebruik”, die vallen onder de nieuwe 
definitie die de Commissie voorstelt, maar die een andere reactie vereisen.

Amendement 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Water- en bodemvervuiling door 
farmaceutisch afval is een toenemend 
milieuprobleem en is onrustwekkend voor 
de volksgezondheid. Er zijn maatregelen 
nodig om de mogelijke schadelijke 
gevolgen voor het Europese milieu en in 
het bijzonder voor het oppervlakte-, 
grond- en drinkwater en de 
volksgezondheid terug te dringen.
Daarom moeten ook maatregelen worden 
genomen om de schadelijke 
milieueffecten van geneesmiddelen voor 
de volksgezondheid of het milieu te 
controleren, evenwel zonder dat 
vergunningen worden ingetrokken voor 
geneesmiddelen die nodig zijn om 
levensbedreigende of ernstige ziekten te 
behandelen.

Or. en
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Amendement 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Onderzoek naar meer doelgerichte 
geneesmiddelen moet worden gesteund 
om bijwerkingen voor patiënten te 
vermijden en een oplossing te vinden voor 
milieueffecten.

Or. en

Amendement 33
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Farmaceutische stoffen zijn 
biologisch actief in het menselijke 
lichaam door hun intrinsieke 
eigenschappen en zijn vaak zo ontwikkeld 
dat zij in het lichaam onveranderd blijven.
Door deze stabiliteit houden ze ook stand 
buiten het menselijke lichaam, wat 
milieuproblemen kan veroorzaken en op 
zijn beurt de volksgezondheid kan 
schaden.
Om het probleem van water- en 
bodemvervuiling door farmaceutisch afval 
aan te pakken, moet bij de afweging van 
voordelen en risico’s rekening worden 
gehouden met de ongewenste effecten op 
het milieu.
Bovendien moeten bevoegde autoriteiten 
schadelijke milieueffecten van 
geneesmiddelen controleren om de 
voordelen en risico’s ervan te kunnen 
herbeoordelen.

Or. en
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Motivering

Het probleem van farmaceutisch afval in het milieu is een gekend probleem. Het gaat niet enkel 
om de bescherming van het milieu, maar ook van de volksgezondheid via het milieu. Toch wordt 
bij de afweging van de voordelen en risico’s voor het uitreiken van vergunningen voor 
geneesmiddelen nog geen rekening gehouden met de milieueffecten van geneesmiddelen. Het 
Europees Milieuagentschap (2010), het Zweedse “Läkemedelsverket” 
(Geneesmiddelenagentschap, 2009) en de Duitse “Sachverständigenrat für Umweltfragen” 
(Adviesraad voor het milieu, 2007) pleiten ervoor om bij het uitreiken van vergunningen 
rekening te houden met de milieueffecten. 

Amendement 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen moet een 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
invoeren voor de monitoring van en het 
toezicht op zijn toegelaten 
geneesmiddel(en) en dit vastleggen in een 
basisdossier geneesmiddelenbewaking, dat 
permanent voor inspectiedoeleinden kan 
worden geraadpleegd. De bevoegde 
autoriteiten moeten toezicht op deze 
systemen houden. Daarom moet bij de 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen een samenvatting van 
het geneesmiddelenbewakingssysteem 
worden gevoegd, waarin wordt verwezen 
naar de locatie waar het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking voor het 
betrokken geneesmiddel wordt 
bijgehouden en voor inspectiedoeleinden te 
raadplegen is.

(6) De houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen moet een 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
invoeren voor de monitoring van en het 
toezicht op zijn toegelaten 
geneesmiddel(en) en dit vastleggen in een 
basisdossier geneesmiddelenbewaking, dat 
permanent voor inspectiedoeleinden kan 
worden geraadpleegd. De bevoegde 
autoriteiten moeten toezicht op deze 
systemen houden. Daarom moet bij de 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen een samenvatting van 
het geneesmiddelenbewakingssysteem 
worden gevoegd, waarin wordt verwezen 
naar de locatie waar het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking voor het 
betrokken geneesmiddel wordt 
bijgehouden en voor inspectiedoeleinden te 
raadplegen is door de bevoegde
autoriteiten.

Or. fr

Motivering

Het zijn de bevoegde autoriteiten die het permanente dossier geneesmiddelenbewaking moeten 
kunnen controleren, en dit moet duidelijk worden vermeld. 
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Amendement 35
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De geneesmiddelenbewaking moet 
voor afzonderlijke geneesmiddelen door de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen in het kader van een 
risicomanagementsysteem worden gepland 
en moet in redelijke verhouding staan tot 
de vastgestelde en potentiële risico’s en de 
behoefte aan aanvullende informatie over 
het geneesmiddel. Ook moet ervoor 
worden gezorgd dat de belangrijkste 
maatregelen in een 
risicomanagementsysteem als voorwaarde 
aan de vergunning voor het in de handel 
brengen worden verbonden.

(7) De geneesmiddelenbewaking moet 
voor afzonderlijke geneesmiddelen door de 
houder van de vergunning ook voor het in 
de handel brengen in het kader van een 
risicomanagementsysteem worden gepland 
en moet in redelijke verhouding staan tot 
de vastgestelde en potentiële risico’s en de 
behoefte aan aanvullende informatie over 
het geneesmiddel. Ook moet ervoor 
worden gezorgd dat de belangrijkste 
maatregelen in een 
risicomanagementsysteem als voorwaarde 
aan de vergunning voor het in de handel 
brengen worden verbonden. Als de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen niet binnen de 
relevante termijn worden vervuld, hebben 
de bevoegde autoriteiten de macht en de 
gepaste middelen om deze vergunning 
onmiddellijk te schorsen of in te trekken.

Or. en

Motivering

Risicomanagementsystemen vullen geneesmiddelenbewaking aan. Zij vervangen de 
standaardgeneesmiddelenbewaking niet. De ervaring heeft geleerd dat ondernemingen die de 
verplichting hebben een veiligheidsonderzoek na toelating uit te voeren, dit in vele gevallen 
nalaten. Hierdoor blijven artsen en patiënten in het ongewisse over de werkelijke voordelen van 
een aantal belangrijke geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van ziekten 
zoals kanker en hartaandoeningen. Daarom is het belangrijk strengere eisen in de wetgeving in 
te bouwen zodat de farmaceutische bedrijven hun beloofde studies daadwerkelijk uitvoeren.

Amendement 36
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is (9) Wanneer, in het geval niet aan een 
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toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

medische behoefte kan worden tegemoet 
gekomen, een geneesmiddel is toegelaten 
op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen, die met een specifiek 
symbool op de buitenverpakking en 
bijpassende uitleg op de bijsluiter moeten 
worden aangeduid, te melden en het 
Europees Geneesmiddelenbureau dat is 
opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 726/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 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 (hierna “het 
Bureau” genoemd) moet een openbare lijst 
van dergelijke geneesmiddelen bijhouden.

Or. en

Motivering

Speciale waarschuwingen voor geneesmiddelen die onder intensief toezicht staan attenderen 
zowel de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als patiënten op nieuwe geneesmiddelen die 
onder intensief toezicht staan, waardoor deze bewuster melding kunnen maken van eventuele 
bijwerkingen, zoals ook al het US Institute of Medicine (Geneesmiddeleninstituut van de 
Verenigde Staten) in haar verslag van 2006 aanbeval. Deze maatregel kan worden versterkt 
door op het doosje een pictogram aan te brengen, zoals het zwarte driehoekje (..) dat in 
bepaalde lidstaten al is gekend en wordt gebruikt.
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Amendement 37
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(9) Voor nieuw toegelaten 
geneesmiddelen en voor geneesmiddelen 
die zijn toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of op voorwaarde dat er 
bepaalde voorwaarden of beperkingen 
betreffende het veilige en doeltreffende 
gebruik van het geneesmiddel gelden, moet 
intensief markttoezicht op het 
geneesmiddel worden uitgeoefend.
Patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van alle nieuwe toegelaten
geneesmiddelen die sinds minder dan drie 
jaar op de markt zijn, aangegeven met een 
zwart driehoekje en een bijpassende uitleg 
in het overzicht van de productkenmerken 
en op de bijsluiter voor de patiënt, te 
melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. en
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Amendement 38
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet permanent
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Zoals het geval is voor alle 
geneesmiddelen, moeten patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. en

Motivering

Het risico is groot dat de patiënt te behandeling afbreekt, met ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van patiënten en een zware belasting op de nationale gezondheidszorgsystemen. 
Dergelijke uitdrukkelijke bewoording zou bovendien patiënten kunnen afschrikken de 
behandeling volledig te volgen en zou onrechtstreeks een invloed kunnen uitoefenen op het 
melden van mogelijke bijwerkingen voor producten die niet tot deze productencategorie 
behoren. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten worden aangemoedigd 
alle mogelijke bijwerkingen te melden.
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Amendement 39
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(9) Voor alle nieuwe toegelaten producten 
of wanneer een geneesmiddel is toegelaten 
op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van alle 
nieuwe toegelaten geneesmiddelen die 
sinds minder dan drie jaar op de markt 
zijn, aangegeven met een zwart driehoekje 
en een bijpassende uitleg in het overzicht 
van de productkenmerken, op de 
buitenverpakking en op de bijsluiter voor 
de patiënt, te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. en

Motivering

Speciale waarschuwingen voor alle nieuwe toegelaten geneesmiddelen, alsook voor de 
geneesmiddelen die onder intensief toezicht staan attenderen zowel de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg als patiënten op nieuwe toegelaten geneesmiddelen die sinds minder dan drie 
jaar op de markt zijn, waardoor dezen bewuster melding kunnen maken van eventuele 
bijwerkingen.
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Amendement 40
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Het is belangrijk dat door een 
strenger 
geneesmiddelenbewakingssysteem geen 
vergunningen voor het in de handel 
brengen te vroeg worden uitgereikt.
Patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat door een strenger geneesmiddelenbewakingssysteem geen 
vergunningen te vroeg worden uitgereikt.
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Amendement 41
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Het is belangrijk dat door een 
strenger 
geneesmiddelenbewakingssysteem geen 
vergunningen voor het in de handel 
brengen te vroeg worden uitgereikt.
Patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat door een strenger geneesmiddelenbewakingssysteem geen 
vergunningen te vroeg worden uitgereikt.
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Amendement 42
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

(9) Wanneer een geneesmiddel is 
toegelaten op voorwaarde dat een 
veiligheidsonderzoek na toelating wordt 
uitgevoerd of wanneer er bepaalde 
voorwaarden of beperkingen betreffende 
het veilige en doeltreffende gebruik van het 
geneesmiddel gelden, moet intensief 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Het is belangrijk dat door een 
strenger 
geneesmiddelenbewakingssysteem geen 
vergunningen voor het in de handel 
brengen te vroeg worden uitgereikt.
Patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke
geneesmiddelen te melden en het Europees 
Geneesmiddelenbureau dat is opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 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 
(hierna “het Bureau” genoemd) moet een 
openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. ro

Amendement 43
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de (10) Om beroepsbeoefenaren in de 
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gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter een beknopt deel bevatten met 
de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter voor alle geneesmiddelen, met 
uitzondering van de geneesmiddelen 
waarvan sprake is in Artikelen 10, 10 bis 
en 10 quater, 14, 16 en 16 bis van 
Richtlijn 2001/83/EG, een beknopt deel 
bevatten met de essentiële informatie over 
het geneesmiddel en over de wijze waarop 
de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

Or. en

Motivering

Voor bepaalde geneesmiddelencategorieën met een bijzonder hoog veiligheidsprofiel moet een 
uitzondering worden gemaakt. Voor homeopathische geneesmiddelen is dit economisch uiterst 
belangrijk omdat de farmaceutische bedrijven die deze geneesmiddelen produceren, 
voornamelijk mkb’s zijn. De wettelijke en bestuursrechtelijke belasting voor 
geneesmiddelenbewaking moet evenredig en doeltreffend zijn en dus beperkt tot de maatregelen 
die werkelijk nodig zijn, voornamelijk voor wat homeopathische geneesmiddelen betreft.

Amendement 44
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter een beknopt deel bevatten met 
de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter een beknopt deel bevatten met 
de essentiële informatie over de voordelen 
en de mogelijke bijwerkingen van het 
geneesmiddel en informatie waardoor het 
veilig en doeltreffend kan worden 
gebruikt.

Or. de
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Motivering

Het voorstel van de Commissie legt niet duidelijk uit welke soort informatie aan de patiënt moet 
worden gegeven. Dit amendement schept hierover duidelijkheid.

Amendement 45
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter een beknopt deel bevatten 
met de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De vermelding van een samenvatting van essentiële informatie is niet nodig (de samenvatting 
van de productkenmerken is op zich al een samenvatting van belangrijke informatie) en zou voor 
verwarring bij patiënten (die misschien belangrijke informatie van de samenvatting van 
productkenmerken in de samenvatting van essentiële informatie gaan zoeken) en voor 
leesbaarheidsproblemen kunnen zorgen (bijvoorbeeld als de bijsluiter in meerdere talen is 
gepubliceerd. 

Amendement 46
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 

(10) Ten laatste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, moet 
de Commissie, na overleg met 
organisaties die patiënten, consumenten 
en beroepsbeoefenaren in de 
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samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter een beknopt deel bevatten 
met de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

gezondheidszorg vertegenwoordigen, 
lidstaten en andere belanghebbende 
partijen, aan het Europees Parlement en 
de Raad een beoordelingsrapport 
overleggen over de leesbaarheid van de 
samenvattingen van de productkenmerken 
en de bijsluiters.
Na een analyse van de hierboven 
vermelde gegevens, zal de Commissie, 
indien nodig, een voorstel indienen om de 
lay-out en de inhoud van de 
samenvattingen van de productkenmerken 
en de bijsluiters te verbeteren zodat zij 
voor het algemene publiek en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg een waardevolle 
informatiebron zijn.

Or. en

Motivering

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as it 
is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, it is 
impossible to define what is important and what is not. In other words we don’t need a summary 
of the essential information but leaflets that are more readable and understandable so to 
encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical jargon and 
more straightforward language, by using simple design techniques like bullet points and 
paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package leaflet but 
also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, also for 
educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, Portugal 
and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population read the 
package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non prescription 
medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for a non-
prescription medicine).

Amendement 47
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 

(10) Ten laatste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, moet 
de Commissie, na overleg met 
organisaties die patiënten, consumenten 
en beroepsbeoefenaren in de 
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samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter een beknopt deel bevatten 
met de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

gezondheidszorg vertegenwoordigen, 
lidstaten en andere belanghebbende 
partijen, aan het Europees Parlement en 
de Raad een beoordelingsrapport 
overleggen over de leesbaarheid van de 
samenvattingen van de productkenmerken 
en de bijsluiters.
Na een analyse van dergelijke gegevens, 
zal de Commissie, indien nodig, 
voorstellen indienen om de lay-out en de 
inhoud van de samenvattingen van de 
productkenmerken en de bijsluiters te 
verbeteren zodat zij voor het algemene 
publiek en de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg een waardevolle 
informatiebron zijn.

Or. en

Motivering

De invoering van een samenvatting is problematisch, vooral omdat de elementen van de 
samenvatting niet nader zijn bepaald. Een samenvatting kan ervoor zorgen dat de patiënten 
enkel dat deel lezen, terwijl zij eigenlijk de hele bijsluiter zouden moeten lezen. Problemen met 
de leesbaarheid van de bijsluiter worden niet opgelost door een samenvatting toe te voegen. Zij 
zouden wel kunnen worden opgelost met een overzicht van de bepalingen in de bijsluiter.

Amendement 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter een beknopt deel bevatten met 
de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter een beknopt deel bevatten met 
de essentiële informatie over de voordelen 
en de mogelijke bijwerkingen van het 
geneesmiddel en informatie waardoor het 
veilig en doeltreffend kan worden 
gebruikt.

Or. de



PE438.412v02-00 20/175 AM\808932NL.doc

NL

Amendement 49
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter een beknopt deel bevatten met 
de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen toegang te hebben tot informatie 
over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen, moet, naast de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter, een verwijzing beschikbaar 
zijn naar een website of een gratis 
telefoonnummer van de bevoegde 
autoriteiten en/of de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen, alsook, voor elk product, een 
beknopt deel met de essentiële informatie 
over het geneesmiddel en over de wijze 
waarop de risico’s zoveel mogelijk kunnen 
worden beperkt en de voordelen kunnen 
worden gemaximaliseerd.

Or. fr

Motivering

Het zou een averechts effect hebben om een nieuw deel met essentiële informatie op te nemen in 
de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter. De samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter zijn al een samenvatting van de essentiële informatie. 
Anderzijds kan een samenvatting van de informatie beschikbaar worden gesteld op een 
gezaghebbende website. 

Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Ten laatste een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, moet 
de Commissie, na overleg met patiënten-
en consumentenorganisaties, organisaties 
van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, lidstaten en andere 
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belanghebbende partijen, aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
beoordelingsrapport overleggen over de 
leesbaarheid van de samenvattingen van 
de productkenmerken en de bijsluiters in 
de lidstaten.
Na analyse van de hierboven vermelde 
gegevens, zal de Commissie, indien nodig, 
een voorstel indienen om de lay-out en de 
inhoud van de samenvattingen van de 
productkenmerken en de bijsluiters te 
harmoniseren en te verbeteren zodat zij 
voor het algemene publiek en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg een waardevolle 
informatiebron zijn.

Or. en

Motivering

De Commissie moet onmiddellijk met dit overleg starten. In nieuwe voorstellen om de 
communautaire wetgeving over informatie aan patiënten over geneesmiddelen die op voorschrift 
verkrijgbaar zijn, te wijzigen, moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan een betere 
leesbaarheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid van de samenvattingen van de productkenmerken 
en de bijsluiters in de lidstaten. 

Amendement 51
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie moet zo snel mogelijk 
en in samenwerking met EMEA, en na 
overleg met organisaties die patiënten, 
consumenten, artsen en apothekers, 
sociale-gezondheidszorgverzekeraars, 
vertegenwoordigen, lidstaten en andere 
belanghebbende partijen, aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
beoordelingsrapport overleggen over de 
leesbaarheid van de samenvattingen van 
de productkenmerken en de bijsluiters en 
hun waarde voor het algemene publiek en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. Na analyse van de 
hierboven vermelde gegevens, zal de 
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Commissie, indien nodig, voorstellen 
indienen om de lay-out en de inhoud van 
de samenvattingen van de 
productkenmerken en de bijsluiters te 
verbeteren zodat zij voor het algemene 
publiek en de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg een waardevolle 
informatiebron zijn.

Or. en

Amendement 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Ten laatste 24 maand na de 
publicatie van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
moet de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een 
beoordelingsrapport overleggen over de 
relevantie van de samenvattingen van de 
productkenmerken en de bijsluiters voor 
de behoeften van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. Op basis hiervan moet 
de Commissie wettelijke aanbevelingen 
en/of voorstellen indienen om deze twee 
documenten te verbeteren.

Or. fr

Motivering

Momenteel voldoen de samenvatting van de productkenmerken, noch de bijsluiter volledig aan 
de behoeften van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Aangezien de 
praktijken, kennis en vragen van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
veranderen, zou het passend zijn dat de Commissie een onderzoek voert naar de manier waarop 
deze twee documenten worden gebruikt en gepubliceerd. 
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Amendement 53
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om ervoor te zorgen dat op 
communautair en nationaal niveau over 
hetzelfde niveau van wetenschappelijke 
deskundigheid voor de besluitvorming over 
de geneesmiddelenbewaking kan worden 
beschikt, moet de coördinatiegroep bij de 
vervulling van haar 
geneesmiddelenbewakingstaken gebruik 
kunnen maken van adviezen van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking van het 
Bureau.

(13) Om ervoor te zorgen dat op 
communautair en nationaal niveau over 
hetzelfde niveau van wetenschappelijke 
deskundigheid voor de besluitvorming over 
de geneesmiddelenbewaking kan worden 
beschikt, moet de coördinatiegroep bij de 
vervulling van haar 
geneesmiddelenbewakingstaken gebruik 
kunnen maken van adviezen van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking.

Or. fr

Motivering

De benaming “Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking” is te 
restrictief en gaat voorbij aan de noodzaak een afweging te maken van de voordelen en risico’s 
van een geneesmiddel, doordat zij het accent legt op de analyse van de risico’s, afzonderlijk 
beschouwd. De draagwijdte van het comité is niettemin “alle vraagstukken betreffende
geneesmiddelenbewaking” (Voorstel voor een verordening, artikel 1, punt 12).

Amendement 54
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten een 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
invoeren om informatie te verzamelen die 
nuttig is voor het toezicht op 
geneesmiddelen, waaronder informatie 
over vermoedelijke bijwerkingen, verkeerd 
gebruik, misbruik en medicatiefouten, en 
de kwaliteit ervan waarborgen door follow-
up van vermoedelijke gevallen van 
bijwerkingen van geneesmiddelen.

(16) De lidstaten moeten een 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
invoeren om informatie te verzamelen die 
nuttig is voor het toezicht op 
geneesmiddelen, waaronder informatie 
over vermoedelijke bijwerkingen als 
gevolg van normale 
gebruiksomstandigheden, afwijkend 
gebruik, verkeerd gebruik, misbruik en 
medicatiefouten, en de kwaliteit ervan 
waarborgen door follow-up van 
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vermoedelijke gevallen van bijwerkingen 
van geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is verwarrend en kan worden verduidelijkt om te bevestigen dat 
het geneesmiddelenbewakingssysteem moet worden gebruikt om informatie te vergaren over alle 
vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen – niet enkel deze die een gevolg zijn van 
verkeerd gebruik, misbruik en medicatiefouten. 

Amendement 55
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de coördinatie van middelen
tussen de lidstaten verder te verbeteren, 
moeten de lidstaten de bevoegdheid 
hebben bepaalde 
geneesmiddelenbewakingstaken aan een 
andere lidstaat te delegeren.

(17) Elke lidstaat blijft verantwoordelijk 
voor het toezicht op bijwerkingen die zich 
binnen het nationale grondgebied 
voordoen. Om het deskundigheidsniveau 
op gebied van geneesmiddelenbewaking
verder te verbeteren, moeten de lidstaten 
worden aangemoedigd tot organiseren 
van trainingen en regelmatige 
uitwisseling van informatie en 
deskundigheid.

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het opsporen en opvolgen van 
schadelijke gevolgen door een geneesmiddel dat op zijn grondgebied in de handel werd 
gebracht.

Amendement 56
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de coördinatie van middelen
tussen de lidstaten verder te verbeteren, 
moeten de lidstaten de bevoegdheid 
hebben bepaalde 

(17) Elke lidstaat dient verantwoordelijk 
te blijven voor de ontdekking en follow-up 
van ongunstige bijwerkingen die zich op 
het nationale grondgebied voordoen. Om
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geneesmiddelenbewakingstaken aan een 
andere lidstaat te delegeren.

het niveau van deskundigheid van de 
geneesmiddelenbewaking verder te 
verbeteren, moeten de lidstaten worden 
aangemoedigd om opleidingen en 
regelmatige uitwisseling van informatie 
en deskundigheid te organiseren.

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het opsporen en opvolgen van 
schadelijke gevolgen door een geneesmiddel dat op zijn grondgebied in de handel werd 
gebracht.

Amendement 57
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de melding van vermoedelijke 
bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen en de lidstaten die 
meldingen uitsluitend indienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

(18) Om de melding van vermoedelijke 
bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen die meldingen 
uitsluitend indienen bij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar ze 
optraden en de lidstaten dienen die 
meldingen rechtstreeks in te dienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

Iedere verandering in de nationale 
databank dient direct en automatisch in 
de Eudravigilance-databank tot 
uitdrukking te komen.

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet ten volle en zonder uitstel op de hoogte zijn van bijwerkingen die op hun 
grondgebied optreden. Lidstaten moeten rechtstreeks toegang hebben tot gedetailleerde 
meldingen van bijwerkingen om te vermijden dat klinische informatie verloren gaat en zo de 
wetenschappelijke analyse in het gedrang komt. Lidstaten moeten verantwoordelijk zijn voor de 
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registratie van de meldingen in de Eudravigilance-databank om de kwaliteit van de 
Eudravigilance-databank te waarborgen. 

Amendement 58
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de melding van vermoedelijke 
bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen en de lidstaten die 
meldingen uitsluitend indienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

(18) Om de melding van vermoedelijke 
bijwerkingen te vereenvoudigen en de 
lidstaten in staat te stellen om gelijktijdig 
toegang te hebben tot dezelfde informatie, 
moeten de houders van vergunningen voor 
het in de handel brengen en de lidstaten die 
meldingen uitsluitend indienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).
Vanuit dit oogpunt, en om bovenvermelde 
doelstellingen te bereiken, mogen de 
lidstaten de houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen geen 
verdere vereisten opleggen inzake de 
onmiddellijke en regelmatige melding van 
vermoedelijke bijwerkingen.

Or. fr

Motivering

Om de doelstellingen van de EU te bereiken en de gegevensoverdracht en harmonisatie van het 
toezicht te bevorderen, mogen lidstaten geen verdere eisen stellen dan wetenschappelijk 
verantwoord. 

Amendement 59
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de melding van vermoedelijke (18) Om de melding van vermoedelijke 
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bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen en de lidstaten die 
meldingen uitsluitend indienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen die meldingen 
uitsluitend indienen bij de lidstaten en de 
lidstaten dienen die meldingen 
rechtstreeks in te dienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

Iedere verandering in de nationale 
databank dient direct en automatisch in 
de Eudravigilance-databank tot 
uitdrukking te komen.
De Eudravigilance-databank en de 
nationale databank dienen volledig 
interoperabel te zijn.

Or. en

Motivering

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:
• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in their 
own territories;
• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;
• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;
• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of the 
reports
• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection supervisor who 
in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and indirect reporting 
system whereby communication to the European web portal is coordinated through using the 
national web portals”;
• ensure that national databases are complete and updated.
The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.
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Amendement 60
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de melding van vermoedelijke
bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen en de lidstaten die 
meldingen uitsluitend indienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

(18) Om de melding van vermoedelijke
bijwerkingen te vereenvoudigen, moeten 
de houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen en de lidstaten die 
meldingen uitsluitend indienen bij de 
communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
netwerk voor gegevensverwerking als 
bedoeld in artikel 57, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd). De 
Eudravigilance-databank moet de 
desbetreffende lidstaten gelijktijdig en 
elektronisch op de hoogte brengen van 
meldingen door houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten elektronisch worden gewaarschuwd wanneer vergunninghouders bij 
Eudravigilance melding maken van ernstige vermoedelijke bijwerkingen die op hun grondgebied 
zijn geconstateerd, bij wijze van extra controle om te verzekeren dat de bevoegde nationale 
instanties deze informatie niet over het hoofd zien.

Amendement 61
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de transparantie van de 
geneesmiddelenbewakingsprocessen te 
vergroten, moeten de lidstaten webportalen 
voor geneesmiddelenveiligheid oprichten 
en onderhouden. Om dezelfde reden 
moeten de vergunninghouders de 
autoriteiten vooraf waarschuwen over

(19) Om de transparantie van de 
geneesmiddelenbewakingsprocessen te 
vergroten, moeten de lidstaten webportalen 
voor geneesmiddelenveiligheid oprichten 
en onderhouden. Om dezelfde reden 
moeten de vergunninghouders de 
veiligheidsmededelingen vooraf aan de 
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veiligheidsmededelingen en moeten de 
autoriteiten een dergelijke waarschuwing 
aan elkaar doorgeven.

autoriteiten ter goedkeuring voorleggen en 
moeten de autoriteiten een dergelijke 
waarschuwing aan elkaar doorgeven.

Or. en

Motivering

Het is zaak erop toe te zien dat door de industrie aan het algemene publiek verstrekte informatie 
over geneesmiddelen geen reclamekarakter heeft. Het beginsel van voorafgaande goedkeuring 
van de informatie wordt reeds toegepast voor bijsluiters, bekendmakingscampagnes en ook in 
het thans in behandeling zijnde voorstel voor informatie van het algemene publiek inzake 
receptplichtige geneesmiddelen; en omwille van de consistentie zou dit ook moeten worden 
toegepast op geneesmiddelenbewaking. 

Amendement 62
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de transparantie van de 
geneesmiddelenbewakingsprocessen te 
vergroten, moeten de lidstaten webportalen 
voor geneesmiddelenveiligheid oprichten 
en onderhouden. Om dezelfde reden
moeten de vergunninghouders de 
autoriteiten vooraf waarschuwen over
veiligheidsmededelingen en moeten de 
autoriteiten een dergelijke waarschuwing
aan elkaar doorgeven.

(19) Om de transparantie van de 
geneesmiddelenbewakingsprocessen te 
vergroten, moeten de lidstaten webportalen 
voor geneesmiddelenveiligheid oprichten 
en onderhouden. De vergunninghouders 
moeten worden verplicht de 
veiligheidsmededelingen die zij willen 
uitbrengen, ter voorafgaande goedkeuring 
aan de autoriteiten voor te leggen.
Onmiddellijk na een dergelijke 
goedkeuring moeten de autoriteiten een 
voorafgaande waarschuwing over deze 
veiligheidsmededelingen aan elkaar 
doorgeven.

Or. en

Motivering

Het is zaak erop toe te zien dat door de industrie aan het algemene publiek verstrekte informatie 
over geneesmiddelen geen reclamekarakter heeft. Het beginsel van voorafgaande goedkeuring 
van de informatie wordt reeds toegepast voor bijsluiters, bekendmakingscampagnes en ook in 
het thans in behandeling zijnde voorstel voor informatie van het algemene publiek inzake 
receptplichtige geneesmiddelen; en omwille van de consistentie zou dit ook moeten worden 
toegepast op informatie uit hoofde van geneesmiddelenbewaking.
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Amendement 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De melding via 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moet vooral worden 
aangemoedigd in gevallen waarbij hun 
inbreng essentieel kan zijn om de 
bijwerking te begrijpen. Om deze melding 
te vergemakkelijken, moeten 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg makkelijker toegang 
krijgen tot medicatiegegevens in het 
gezondheidsdossier van de patiënt, in 
overeenstemming met de regels inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat wij het belang van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als 
deurwachter in meldingen over geneesmiddelenbewaking benadrukken.

Amendement 64
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De melding via 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moet vooral worden 
aangemoedigd in gevallen waarbij hun 
inbreng essentieel kan zijn om het belang 
van de bijwerking te begrijpen, en in 
gevallen waarbij de bijwerking verband 
houdt met medicatiefouten.
Om deze melding te vergemakkelijken, 
moeten beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg makkelijker toegang 
krijgen tot medicatiegegevens in het 
gezondheidsdossier van de patiënt.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat wij het belang van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als 
deurwachter in meldingen over geneesmiddelenbewaking benadrukken. Bovendien is het
essentieel dat dokters en apothekers toegang hebben tot de medicatiegegevens van de patiënten 
om de correcte identificatie te bevorderen van mogelijke medicatiefouten die leiden tot 
vermoedelijke bijwerkingen. Zij moeten hierbij alle regels inzake gegevensbescherming naleven.

Amendement 65
Crescenzio Rivellini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De melding via 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg moet vooral worden 
aangemoedigd in gevallen waarbij hun 
bijdrage essentieel is om het belang van 
de bijwerking te begrijpen en van 
bijwerkingen door medicatiefouten. Om 
dergelijke meldingen te vergemakkelijken 
en de burger te beschermen moeten 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg toegang hebben tot de 
gegevens in de medische dossiers van de 
patiënten.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk de nadruk te leggen op de actieve rol van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg in meldingen omtrent geneesmiddelenbewaking. Bovendien is het essentieel dat 
dokters en apothekers de toegang tot de medische dossiers van patiënten delen – waarbij zij de 
wet op de bescherming van de privésfeer en persoonsgegevens volkomen naleven – om mogelijke 
medicatiefouten die leiden tot vermoedelijke bijwerkingen gemakkelijker te identificeren in een 
klimaat van wederzijdse samenwerking waarvan de resultaten zijn bewezen.
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Amendement 66
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De voorschriften voor periodieke 
veiligheidsverslagen moeten in redelijke 
verhouding staan tot de risico’s van het 
geneesmiddel. Daarom moeten de 
periodieke veiligheidsverslagen gekoppeld 
zijn aan het risicomanagementsysteem 
voor nieuw toegelaten geneesmiddelen en 
moeten routinematige verslagen niet 
verplicht zijn voor generieke 
geneesmiddelen, geneesmiddelen met een 
langdurig gebruik in de medische praktijk, 
geneesmiddelen waarvoor geïnformeerde 
schriftelijke toestemming is verleend, 
homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen die als traditioneel 
gebruikt geneesmiddel zijn geregistreerd.
Wanneer voor dergelijke geneesmiddelen 
het risico moet worden beoordeeld of de 
juistheid van de productinformatie moet 
worden heroverwogen, moeten de 
autoriteiten in het belang van de 
volksgezondheid wel periodieke 
veiligheidsverslagen voor deze 
geneesmiddelen verlangen.

(22) De voorschriften voor periodieke 
veiligheidsverslagen moeten in redelijke 
verhouding staan tot de risico’s van het 
geneesmiddel. Daarom moeten de 
periodieke veiligheidsverslagen gekoppeld 
zijn aan het risicomanagementsysteem 
voor nieuw toegelaten geneesmiddelen en 
moeten verslagen verplicht zijn met 
langere tussenpozen voor generieke 
geneesmiddelen, geneesmiddelen met een 
langdurig gebruik in de medische praktijk, 
geneesmiddelen waarvoor geïnformeerde 
schriftelijke toestemming is verleend, 
homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen die als traditioneel 
gebruikt geneesmiddel zijn geregistreerd.
Wanneer voor dergelijke geneesmiddelen
het risico moet worden beoordeeld of de 
juistheid van de productinformatie moet 
worden heroverwogen, moeten de 
autoriteiten in het belang van de 
volksgezondheid wel op gezette tijden 
periodieke veiligheidsverslagen voor deze 
geneesmiddelen verlangen.

Or. fr

Motivering

Het uitsluiten van bepaalde types geneesmiddelen uit het systeem van de periodieke 
veiligheidsverslagen (generieke versies van geneesmiddelen, geneesmiddelen waarvan de actieve 
bestanddelen gedurende minstens tien jaar in gebruik zijn in de medische praktijk , bepaalde 
homeopathische geneesmiddelen, sommige traditioneel gebruikte geneesmiddelen op basis van 
kruiden, enz.) kan problemen veroorzaken.In het geval van generieke geneesmiddelen zal er geen 
periodiek verslag voor deze geneesmiddelen meer beschikbaar zijn indien het originele product 
niet meer in de handel is.Bovendien kunnen bijwerkingen nog lang optreden nadat het product in 
de handel was (zoals bij DiAntalvic).Daarom mogen bepaalde geneesmiddelen in principe niet 
worden uitgesloten, maar zijn langere tussenpozen aanvaardbaar.
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Amendement 67
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De voorschriften voor periodieke 
veiligheidsverslagen moeten in redelijke 
verhouding staan tot de risico’s van het 
geneesmiddel. Daarom moeten de 
periodieke veiligheidsverslagen gekoppeld 
zijn aan het risicomanagementsysteem 
voor nieuw toegelaten geneesmiddelen en 
moeten routinematige verslagen niet 
verplicht zijn voor generieke 
geneesmiddelen, geneesmiddelen met een 
langdurig gebruik in de medische praktijk, 
geneesmiddelen waarvoor geïnformeerde 
schriftelijke toestemming is verleend, 
homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen die als traditioneel 
gebruikt geneesmiddel zijn geregistreerd.
Wanneer voor dergelijke geneesmiddelen 
het risico moet worden beoordeeld of de 
juistheid van de productinformatie moet 
worden heroverwogen, moeten de 
autoriteiten in het belang van de 
volksgezondheid wel periodieke 
veiligheidsverslagen voor deze 
geneesmiddelen verlangen.

(22) De voorschriften voor periodieke 
veiligheidsverslagen moeten in redelijke 
verhouding staan tot de risico’s van het 
geneesmiddel. Daarom moeten de 
periodieke veiligheidsverslagen gekoppeld
zijn aan het risicomanagementsysteem 
voor nieuw toegelaten geneesmiddelen en 
moeten routinematige verslagen verplicht 
zijn voor generieke geneesmiddelen, 
geneesmiddelen met een langdurig gebruik 
in de medische praktijk, geneesmiddelen 
waarvoor geïnformeerde schriftelijke 
toestemming is verleend, homeopathische 
geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen 
die als traditioneel gebruikt geneesmiddel 
zijn geregistreerd. Wanneer voor dergelijke 
geneesmiddelen het risico moet worden 
beoordeeld of de juistheid van de 
productinformatie moet worden 
heroverwogen, moeten de autoriteiten in 
het belang van de volksgezondheid wel 
periodieke veiligheidsverslagen voor deze 
geneesmiddelen verlangen.

Or. fr

Motivering

De effecten van een geneesmiddel kunnen variëren naargelang zijn samenstelling of 
productiemethode. Daarom moeten alle geneesmiddelen worden onderworpen aan de publicatie 
van periodieke veiligheidsverslagen.

Amendement 68
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de volksgezondheid te (28) Om de volksgezondheid te 
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beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door het innen van 
vergoedingen moeten voldoende middelen 
voor deze activiteiten kunnen worden 
verkregen. Het beheer van deze geïnde 
middelen moet echter onder voortdurende 
controle van de nationale bevoegde 
autoriteiten staan om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen.

beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken.

Or. en

Motivering

De geneesmiddelenbewaking moet door de overheid worden gefinancierd, niet alleen met het 
oog op onafhankelijkheid, maar ook omdat de lidstaten volledig verantwoordelijk behoren te zijn 
voor de geneesmiddelenbewaking (ook op het punt van financiering) omdat zij het zijn die de 
kosten moeten dragen als gevolg van bijwerkingen, zowel door ziekte- als door sterfgevallen. . 
Volgens de Europese Commissie is naar schatting 5% van alle ziekenhuisopnames toe te 
schrijven aan bijwerking van medicijnen, heeft 5% van alle ziekenhuispatiënten last van zulke 
bijwerkingen, en zijn bijwerkingen de vijfde doodsoorzaak in ziekenhuizen.

Amendement 69
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door het innen van 
vergoedingen moeten voldoende middelen 
voor deze activiteiten kunnen worden 
verkregen. Het beheer van deze geïnde 
middelen moet echter onder voortdurende 
controle van de nationale bevoegde 
autoriteiten staan om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen.

(28) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken.

Or. en
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Motivering

De geneesmiddelenbewaking moet door de overheid worden gefinancierd, niet alleen met het 
oog op onafhankelijkheid, maar ook omdat de lidstaten volledig verantwoordelijk behoren te zijn 
voor de geneesmiddelenbewaking (ook op het punt van financiering) omdat zij het zijn die de 
kosten moeten dragen als gevolg van bijwerkingen, zowel door ziekte- als door sterfgevallen. 
Volgens de Europese Commissie is naar schatting 5% van alle ziekenhuisopnames toe te 
schrijven aan bijwerking van medicijnen, heeft 5% van alle ziekenhuispatiënten last van zulke 
bijwerkingen, en zijn bijwerkingen de vijfde doodsoorzaak in ziekenhuizen.

Amendement 70
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door het innen van 
vergoedingen moeten voldoende middelen 
voor deze activiteiten kunnen worden 
verkregen. Het beheer van deze geïnde 
middelen moet echter onder voortdurende 
controle van de nationale bevoegde 
autoriteiten staan om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen.

(28) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken.

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Deze richtlijn is van toepassing 
onverlet 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 
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gegevens¹, en Verordening (EG) nr. 
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. Teneinde bijwerkingen op te 
sporen, te beoordelen, te begrijpen en te 
voorkomen, de risico´s te verkleinen en de 
heilzame werking van geneesmiddelen te 
vergroten met het oog op de bescherming 
van de volksgezondheid, zou het mogelijk 
moeten zijn persoonsgegevens binnen het 
Eudravigilance-systeem te verwerken, met 
inachtneming van de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Die 
doelstelling vertegenwoordigt een 
wezenlijk algemeen belang dat te 
rechtvaardigen is wanneer herkenbare 
gezondheidsgegevens alleen worden 
verwerkt wanneer noodzakelijk en de 
betrokken partijen in elke fase van het 
geneesmiddelenbewakingsproces de 
aanwezigheid van die noodzaak 
beoordelen.
1PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Or. en

Motivering

Het voorstel betreft zeer gevoelige persoonlijke informatie die volledig beschermd moet worden. 
Zie ook het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 30 april 
2009.

Amendement 72
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) punt 11 wordt vervangen door: Schrappen
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“(11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is”

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om naar de oorspronkelijke formulering terug te keren (artikel 1, punt 11, 
van de geconsolideerde Richtlijn 2001/83/EG, namelijk de definitie die gebruikt wordt door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale conferentie voor harmonisatie (ICH) 
voor producten in de handel), die duidelijk spreekt van normaal gebruik zodat verwarring met 
gevallen van verkeerd gebruik of misbruik wordt vermeden. 

Amendement 73
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is.”

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)   

Amendement 74
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is

11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is, en die optreedt bij doses die normaal in 
het menselijk lichaam voor de profylaxe, 
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diagnose of behandeling van een ziekte of
voor het herstel, de correctie of de 
wijziging van een fysiologische functie 
worden gebruikt.

Or. fr

Motivering

Het amendement van de definitie is niet gerechtvaardigd. De meest algemeen aanvaarde 
internationale definitie moet worden behouden (de definitie van de WHO en de Internationale 
conferentie voor harmonisatie (ICH)). Anderzijds zou het nuttig zijn gelijkaardige definities te 
geven van de begrippen “medicatiefout” en “verkeerd gebruik”, die vallen onder de nieuwe 
definitie die de Commissie voorstelt, maar die een andere reactie vereisen. 

Amendement 75
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is

11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is en die optreedt bij doses die normaal in 
het menselijk lichaam voor de profylaxe, 
diagnose of behandeling of voor de 
wijziging van een fysiologische functie 
worden gebruikt in overeenstemming met 
de samenvatting van de kenmerken van 
het product;
11 bis) afwijkend gebruik van een 
geneesmiddel: gebruik van een 
geneesmiddel dat niet overeenstemt met de 
samenvatting van de kenmerken van het 
product, waaronder medicatiefouten, en 
dat leidt tot onbedoelde, schadelijke 
effecten;

Or. en

Motivering

Voor de evaluatie van deze twee verschillende soorten schadelijke en onbedoelde effecten die 
worden veroorzaakt door het gebruik van een geneesmiddel, moeten we een onderscheid kunnen 
maken tussen het gebruik in overeenstemming met de samenvatting van de kenmerken van het 
product en het gebruik dat niet in overeenstemming is met de samenvatting van de kenmerken 
van het product (afwijkend gebruik en medicatiefout). De evaluatie zal verschillende reacties van 
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de bevoegde autoriteiten teweegbrengen: medicatiefouten kunnen leiden tot bijkomende 
waarschuwingen, maar niet tot de intrekking of opschorting van de vergunning voor het in de 
handel brengen, in tegenstelling tot bijwerkingen.

Amendement 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is.

11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is en die optreedt bij doses die normaal in 
het menselijk lichaam voor de profylaxe, 
diagnose of behandeling van een ziekte of 
voor het herstel, de correctie of de 
wijziging van een fysiologische functie 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk over de hele wereld consequent dezelfde terminologie te gebruiken. De EG 
moet dezelfde definities gebruiken als deze vastgelegd door het ICH of de WHO. De definitie van 
de term “bijwerking” stemt niet overeen met de definitie van de WHO. De huidige EG-definitie 
van bijwerking stemt overeen met de WHO en moet worden behouden aangezien ze verband 
houdt met de doses volgens de vergunning voor het in de handel brengen. Anders is het 
onmogelijk te bepalen wat “onbedoeld” betekent.

Amendement 77
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is.”

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de
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Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie) 

Amendement 78
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“(11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is.”

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a a (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bis) Het volgende punt wordt 
ingevoegd:
11 bis. Medicatiefout: Een reactie die 
geen bijwerking is, maar die te wijten is 
aan fouten en gebruik van een 
geneesmiddel dat niet overeenstemt met de 
goedgekeurde samenvatting van de 
kenmerken van het product, met inbegrip 
van verkeerd gebruik en misbruik van het 
product.

Or. en
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Motivering

Het is eveneens belangrijk informatie te krijgen over medicatiefouten, maar deze moeten worden 
onderscheiden van bijwerkingen. Het is begrijpelijk dat de autoriteiten het belangrijk vinden 
informatie te krijgen over medicatiefouten. Bijwerkingen beïnvloeden meestal de informatie in de 
bijsluiter en de samenvatting van de kenmerken van het product, terwijl er geen enkele reden 
bestaat om medicatiefouten in deze documenten te vermelden.

Amendement 80
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bis) Het volgende punt wordt 
ingevoegd:
“13 bis) Schadelijk milieueffect: Een 
ongewenst effect voor het milieu of voor 
de volksgezondheid via het milieu van een 
geneesmiddel of zijn afbraakproducten”

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen worden uitgestoten door patiënten die in medische behandeling zijn. Zij 
geraken vaak voorbij waterzuiveringsinstallaties en kunnen het oppervlakte-, grond- of zelfs 
drinkwater vervuilen. Schadelijke milieueffecten moeten in de geneesmiddelenwetgeving aan bod 
komen. Daarom is een definitie nodig van schadelijke milieueffecten.

Amendement 81
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluitend van toepassing op de 
Duitstalige versie

Or. de
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Motivering

Zie amendement ingediend op Artikel 1, punt 11.

Amendement 82
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluitend van toepassing op de 
Duitstalige versie

Or. de

Motivering

Zie amendement ingediend op Artikel 1, punt 11.

Amendement 83
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluitend van toepassing op de 
Duitstalige versie.

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie) 

Amendement 84
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“14) Vermoedelijke bijwerking: een 
bijwerking waarvoor geldt dat een 
oorzakelijk verband tussen het voorval en 
het geneesmiddel niet kan worden 
uitgesloten.”

“14) Medicatiefout: Elk te voorkomen 
onbedoeld en ongeschikt voorval of 
incident dat een bijwerking veroorzaakte, 
of had kunnen veroorzaken, terwijl de 
medicatie onder toezicht van een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, 
patiënt of consument stond.
Medicatiefouten die tot bijwerkingen 
leiden moeten voor 
verslaggevingsdoeleinden als 
bijwerkingen worden beschouwd.”

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid moet de definitie van “medicatiefout” worden ingevoerd, zodat deze 
richtlijn ook afwendbare niet-incidentele en ongepaste voorvallen omvat die bijwerkingen 
veroorzaken en die het gevolg zijn van het toegelaten gebruik van een geneesmiddel bij normale 
doseringen, maar ook medicatiefouten en gebruik dat niet in overeenstemming is met de 
goedgekeurde samenvatting van de productkenmerken (zie Overweging 5).

Amendement 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende punt wordt ingevoegd:
14 bis) Schadelijk milieueffect: dit omvat 
schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid of het milieu, vooral in 
het oppervlakte-, grond- en drinkwater te 
wijten aan de aanwezigheid van 
geneesmiddelen of hun afbraakproducten, 
of mengelingen van geneesmiddelen en 
hun afbraakproducten in het milieu.

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen worden via de urine uitgestoten door patiënten die in medische behandeling 
zijn. Zij geraken voorbij waterzuiveringsinstallaties en vervuilen het oppervlakte- en 
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grondwater. Wanneer de geneesmiddelen bronnen voor kraanwater bereiken, worden ze ook een 
bedreiging voor de volksgezondheid. In het aquatische milieu kunnen zij schadelijk zijn voor 
flora en fauna. Daarom moeten schadelijke milieueffecten ook in de wetgeving over 
geneesmiddelenbewaking worden opgenomen. Een definitie van een schadelijk effect milieueffect 
is dus nodig.

Amendement 86
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“15) Veiligheidsonderzoek na toelating:
een onderzoek dat met een toegelaten
geneesmiddel wordt uitgevoerd om een 
gevaar voor de veiligheid vast te stellen, te 
typeren of te kwantificeren, het 
veiligheidsprofiel van het geneesmiddel te 
bevestigen of de doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

“15) Geneesmiddelenbewakingsonderzoek
na toelating: een onderzoek dat wordt 
uitgevoerd met een geneesmiddel dat om 
redenen van volksgezondheid en bij 
gebreke van alternatieve therapieën 
vroegtijdig is toegelaten, dan wel een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd op 
verzoek van de gezondheidsinstanties als 
een geneesmiddel reeds in de handel is 
gebracht, om een gevaar van bijwerkingen
vast te stellen, te typeren of te 
kwantificeren, het bijwerkingsprofiel van 
het geneesmiddel te beoordelen en de 
baten-/risicoverhouding te herbeoordelen,
of de doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

Or. en

Motivering

Onderzoek na toelating dient om de bijwerkingen van geneesmiddelen op de mens in het oog te 
houden. De gebruikte formulering moet de werkelijke doelstelling van deze onderzoeken na 
toelating beter weerspiegelen. Veiligheidsonderzoek na toelating mag er niet toe leiden dat een 
handelsvergunning “op een koopje” wordt verkregen, zonder afdoende beoordeling. 

Amendement 87
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) punt 15 wordt vervangen door: Schrappen
“(15) Veiligheidsonderzoek na toelating:
een onderzoek dat met een toegelaten 
geneesmiddel wordt uitgevoerd om een 
gevaar voor de veiligheid vast te stellen, te 
typeren of te kwantificeren, het 
veiligheidsprofiel van het geneesmiddel te 
bevestigen of de doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

Or. en

Amendement 88
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“15) Veiligheidsonderzoek na toelating:
een onderzoek dat met een toegelaten
geneesmiddel wordt uitgevoerd om een 
gevaar voor de veiligheid vast te stellen, te 
typeren of te kwantificeren, het
veiligheidsprofiel van het geneesmiddel te 
bevestigen of de doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

“15) Geneesmiddelenbewakingsonderzoek 
na toelating: een onderzoek dat wordt 
uitgevoerd met een geneesmiddel dat om 
redenen van volksgezondheid en bij 
gebreke van alternatieve therapieën 
vroegtijdig is toegelaten, dan wel een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd op 
verzoek van de gezondheidsinstanties als 
een geneesmiddel reeds in de handel is 
gebracht, om een gevaar van bijwerkingen
vast te stellen, te typeren of te 
kwantificeren, het bijwerkingsprofiel en de 
baten-/risicoverhouding van het 
geneesmiddel te beoordelen, of de 
doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

Or. en

Motivering

Onderzoek na toelating dient om de bijwerkingen van geneesmiddelen op de mens in het oog te 
houden. Dat onderzoek ziet niet op de “veiligheid na toelating”. Veiligheidsonderzoek na 
toelating mag er niet toe leiden dat een handelsvergunning “op een koopje” wordt verkregen, 
zonder afdoende beoordeling. 
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Amendement 89
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (c bis) (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) punt 28 bis wordt vervangen door:
“28 bis) Voordelen/risico-verhouding:
een afweging van de positieve 
therapeutische werking van het 
geneesmiddel in verhouding tot het risico 
bedoeld in punt 28.”

Or. en

Motivering

Het probleem van farmaceutisch afval in het milieu is een gekend probleem. Het gaat niet enkel 
om de bescherming van het milieu, maar ook van de volksgezondheid via het milieu. Toch wordt 
bij de afweging van de voordelen en risico’s voor het uitreiken van vergunningen voor 
geneesmiddelen nog geen rekening gehouden met de milieueffecten van geneesmiddelen. Het 
Europees Milieuagentschap (2010), het Zweedse “Läkemedelsverket” 
(Geneesmiddelenagentschap, 2009) en de Duitse “Sachverständigenrat für Umweltfragen” 
(Adviesraad voor het milieu, 2007) pleiten ervoor om bij het uitreiken van vergunningen 
rekening te houden met de milieueffecten. 

Amendement 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter c bis) (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) punt 28 bis wordt vervangen door:
“28 bis) Voordelen/risico-verhouding:
een afweging van de positieve 
therapeutische werking van het 
geneesmiddel in verhouding tot het risico 
bedoeld in punt 28.”
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Or. en

Motivering

Het amendement heeft tot doel “risico’s voor het milieu” op te nemen in de evaluatie van de 
risico-voordeelverhouding. Deze opname zit er reeds aan te komen in de wetgeving inzake 
geneesmiddelen voor dieren, en een opname in de wetgeving inzake geneesmiddelen voor 
mensen is aanbevolen in het technisch rapport nr. 1/2010 van het Europees Milieuagentschap. 
Ze heeft als voornaamste doel de volksgezondheid te beschermen zonder de toegang tot 
levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor patiënten in gevaar te brengen.

Amendement 91
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 ter). Risicomanagementsysteem: een 
reeks 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel vast te stellen, te typeren, te 
vermijden of te minimaliseren, met 
inbegrip van de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de interventies.

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks specifieke 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel te kwantificeren of te 
vermijden, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
interventies, of om nieuwe risico’s 
vroegtijdig te onderkennen.

Or. en

Motivering

Alle op de Europese markt verkrijgbare geneesmiddelen moeten serieus worden gecontroleerd 
door het algemene geneesmiddelenbewakingssyteem waarvan de doelmatigheid moet worden 
verhoogd, zowel op Europees als op nationaal niveau. Het risicomanagementsysteem mag niet 
tot doel hebben “de risico’s van een geneesmiddel vast te stellen”, want daartoe dient juist de 
beoordeling vóór vergunning. Een risicomanagementsysteem moet helpen de risico’s te 
voorkomen die dankzij de beoordeling vóór vergunning reeds zijn onderkend en nieuwe risico’s 
zo vroeg mogelijk vast te stellen.

Amendement 92
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel vast te stellen, te typeren, te 
vermijden of te minimaliseren, met 
inbegrip van de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de interventies.

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks specifieke 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel te kwantificeren of te 
vermijden, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
interventies, of om nieuwe risico’s 
vroegtijdig te onderkennen.

Or. en

Amendement 93
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel vast te stellen, te typeren, te 
vermijden of te minimaliseren, met 
inbegrip van de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de interventies.

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks specifieke 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel te kwantificeren of te 
vermijden, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 
interventies, of om nieuwe risico’s 
vroegtijdig te onderkennen.

Or. en

Motivering

Alle op de Europese markt verkrijgbare geneesmiddelen moeten serieus worden gecontroleerd 
door het algemene geneesmiddelenbewakingssyteem waarvan de doelmatigheid moet worden 
verhoogd, zowel op Europees als op nationaal niveau. Het risicomanagementsysteem mag niet 
tot doel hebben “de risico’s van een geneesmiddel vast te stellen”, want daartoe dient juist de 
beoordeling vóór vergunning. Een risicomanagementsysteem moet helpen de risico’s te 
voorkomen die dankzij de beoordeling vóór vergunning reeds zijn onderkend.
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Amendement 94
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 quater) 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: een 
systeem dat houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen en de 
lidstaten gebruiken om de in titel IX 
vermelde taken en verantwoordelijkheden 
te vervullen en dat ontworpen is om 
toezicht te houden op de veiligheid van 
toegelaten geneesmiddelen en eventuele 
wijzigingen in de afweging van de 
voordelen en risico’s daarvan vast te 
stellen.

28 quater) 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: een 
systeem dat houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen en de 
lidstaten in staat stelt de in titel IX 
vermelde taken en verantwoordelijkheden 
te vervullen:

a) inzameling van informatie die nuttig is 
voor het toezicht op geneesmiddelen, 
onder meer hun bijwerkingen op de mens, 
ook in geval van verkeerd gebruik en 
misbruik van geneesmiddelen en 
medicatiefouten; en
b) wetenschappelijke beoordeling van die 
informatie ten einde eventuele wijzigingen 
in de afweging van de voordelen en risico’s 
van toegelaten geneesmiddelen vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om naar de oorspronkelijke formulering terug te keren (artikel 102 van 
richtlijn 2001/83/EG geconsolideerd) die duidelijk sprak van de taken die een 
geneesmiddelenbewakingssysteem omvat (vergaren van informatie en wetenschappelijke 
evaluatie). Geneesmiddelenbewaking is een wetenschappelijke observatiediscipline met het oog 
op toezicht op de bijwerkingen van geneesmiddelen op de mens. Beoogd wordt niet het toezicht 
op de “veiligheid van geneesmiddelen” (een dubbelzinnige “productgerichte” in plaats van 
“patiëntgerichte” uitdrukking). 

Amendement 95
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 quater
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 quater) 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: een 
systeem dat houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen en de 
lidstaten gebruiken om de in titel IX 
vermelde taken en verantwoordelijkheden 
te vervullen en dat ontworpen is om 
toezicht te houden op de veiligheid van 
toegelaten geneesmiddelen en eventuele 
wijzigingen in de afweging van de 
voordelen en risico’s daarvan vast te 
stellen.

28 quater) 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: een 
systeem dat het mogelijk maakt:

a) om informatie in te zamelen die nuttig 
is voor het toezicht op geneesmiddelen, 
onder meer hun bijwerkingen op de mens, 
ook in het geval van verkeerd gebruik en 
misbruik van geneesmiddelen of 
medicatiefouten;
b) om die informatie wetenschappelijk te 
beoordelen teneinde eventuele wijzigingen 
in de afweging van de voordelen en 
risico’s van toegelaten geneesmiddelen 
vast te stellen;
c) voor de houders van vergunningen voor 
het in de handel brengen en voor de 
lidstaten om de in titel IX vermelde taken 
en verantwoordelijkheden te vervullen.

Or. fr

Motivering

Een terugkeer naar de definitie van een geneesmiddelenbewakingssysteem zoals eerder 
gedefinieerd in Richtlijn 2001/83/EG, aangezien het voorstel van de Commissie de taken 
informatieverzameling en wetenschappelijke evaluatie niet vermeldt. 

Amendement 96
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 32 bis, 32 ter en 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) De volgende punten 32 bis, 32 ter 
en 32 quater worden ingevoegd:
32 bis) Medicatiefout: een onopzettelijk, te 
voorkomen handelen of nalaten met 
betrekking tot een geneesmiddel waaruit 
voor de patiënt een risico of ongewenst 
effect kan voortvloeien, die kan optreden 
in een of meerdere stadia van de 
kringloop van het geneesmiddel, zoals de 
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keuze in het geneesmiddelenrepertorium, 
het uitschrijven van het recept, de 
verstrekking, de lezing van het recept, de 
toebereiding, de opslag, de aflevering, de 
toediening, de toelichting bij de 
behandeling, en de opvolging daarvan, 
maar ook op grensgebieden, zoals vervoer 
of transcriptie van het geneesmiddel.
32 ter) Verkeerd gebruik van medicatie:
gebruik van een geneesmiddel dat niet 
overeenstemt met de aanbevelingen in de 
samenvatting van de kenmerken van het 
product.
32 quater) Gebruik zonder goedgekeurde 
medische indicatie: bijzonder geval van 
gebruik dat opzettelijk afwijkt van de 
aanbevelingen onder de rubriek 
“indicaties “ in de samenvatting van 
productkenmerken, maar dat wel 
gebaseerd is op evaluatiegegevens.”

Or. en

Motivering

De definitie van “medicatiefout”, “verkeerd gebruik” of “gebruik zonder goedgekeurde 
medische indicatie” is nuttig opdat de geneesmiddelenbewakingsgegevens meer informatie 
bevatten over de gebruikscontext om ze te rangschikken en op te slaan.

Amendement 97
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 32 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het volgende punt 32 bis wordt 
ingevoegd:
32 bis) Medicatiefout: onopzettelijk 
handelen of nalaten met betrekking tot 
een geneesmiddel waaruit voor de patiënt 
een risico of ongewenst effect kan 
voortvloeien. Een medicatiefout is per 
definitie te voorkomen omdat ze aangeeft 
wat men had moeten doen, maar niet 
heeft gedaan tijdens de medische 
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behandeling van de patiënt. De 
medicatiefout kan optreden in een of 
meerdere stadia van de kringloop van het 
geneesmiddel, zoals de keuze in het 
geneesmiddelenrepertorium, het 
uitschrijven van het recept, de 
verstrekking, de lezing van het recept, de 
toebereiding, de opslag, de aflevering, de 
toediening, de toelichting bij de 
behandeling, en de opvolging daarvan, 
maar ook op grensgebieden, zoals vervoer 
of transcriptie van het geneesmiddel.

Or. fr

Motivering

Het amendement van de definitie is niet gerechtvaardigd. De meest algemeen aanvaarde 
internationale definitie moet worden behouden (de definitie van de WHO en de Internationale 
conferentie voor harmonisatie (ICH)). Anderzijds zou het nuttig zijn gelijkaardige definities te 
geven van de begrippen “medicatiefout” en “verkeerd gebruik”, die vallen onder de nieuwe 
definitie die de Commissie voorstelt, maar die een andere reactie vereisen. 

Amendement 98
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het volgende punt 32 ter wordt 
ingevoegd:
32 ter) Verkeerd gebruik van medicatie:
gebruik van een geneesmiddel dat niet 
overeenstemt met de aanbevelingen in de 
samenvatting van de kenmerken van het 
product.

Or. fr

Motivering

Zie amendement op punt 32 bis
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Amendement 99
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het volgende punt 32 ter wordt 
ingevoegd:
32 quater) Gebruik zonder goedgekeurde 
medische indicatie: bijzonder geval van 
gebruik dat opzettelijk afwijkt van de 
aanbevelingen onder de rubriek 
“indicaties” in de samenvatting van 
productkenmerken, maar dat wel 
gebaseerd is op evaluatiegegevens.

Or. fr

Motivering

Idem punt 32 bis.

Amendement 100
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 32 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het volgende punt 32 quinquies 
wordt ingevoegd:
32 quinquies) Commercieel vertrouwelijke 
informatie: delen van documenten, 
gegevens of informatie worden als 
commercieel vertrouwelijk beschouwd 
voor een bepaalde, nader te specificeren 
periode, indien is aangetoond dat de 
verspreiding ervan waarschijnlijk de 
commerciële belangen van een 
vergunninghouder onevenredige schade 
kan berokkenen, tenzij in gevallen 
waarin, ondanks deze schade, het 
openbaar belang zeer sterk hun 
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verspreiding rechtvaardigt. Informatie 
over de volksgezondheid, vooral 
preklinische en klinische informatie en 
geneesmiddelenbewakingsinformatie kan 
nooit als commercieel vertrouwelijke 
informatie worden beschouwd. Gegevens 
over verkoopvolumes moeten ook 
openbaar worden gemaakt aangezien zij 
wetenschappelijke gegevens vormen die 
het mogelijk maken het 
blootstellingsniveau van de bevolking aan 
bijwerkingen van een bepaald 
geneesmiddel te evalueren.

Or. fr

Motivering

Idem punt 32 bis.

Amendement 101
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 8 – lid 3 – letter i – streepje 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) onder i) wordt na het tweede streepje 
een nieuw streepje ingevoegd:
- van ecotoxicologische aard, en

Or. en

Motivering

Farmaceutische producenten moeten correcte ecotoxicologische gegevens over hun producten 
verstrekken wanneer ze een aanvraag indienen voor een vergunning voor het in de handel 
brengen. Dat is een eerste vereiste voor een correcte risicobeoordeling. 

Amendement 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 8 – lid 3 – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- a) onder i) wordt na het tweede streepje 
een nieuw streepje ingevoegd:
- van ecotoxicologische aard,

Or. en

Motivering

Farmaceutische producenten verstrekken niet altijd ecotoxicologische gegevens over hun 
producten wanneer zij een aanvraag indienen voor een vergunning voor het in de handel 
brengen, waarschijnlijk omdat dergelijk verzuim geen impact heeft op het resultaat van de 
vergunningsprocedure. Het gebrek aan gegevens maakt de risicobeoordeling echter onmogelijk. 
Om veranderingen in de beoordeelde milieurisico’s te kunnen inschatten, moet de producent de 
oorspronkelijke gegevens verstrekken.

Amendement 103
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 8 – lid 3 – letter “i bis” – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“i bis) een samenvatting van het 
geneesmiddelenbewakingssysteem van de 
aanvrager die de volgende elementen moet 
omvatten:

i bis) een uitvoerige beschrijving en 
samenvatting van het 
geneesmiddelenbewakingssysteem van de 
aanvrager die de volgende elementen moet 
omvatten:

Or. en

Motivering

De bepaling van deze “uitvoerige beschrijving” (overeenkomstig de formulering van artikel 8 
punt i bis van Richtlijn 2001/83/EG) is een belangrijke vereiste die het mogelijk maakt om na te 
gaan welke middelen worden aangewend. Deze verplichting moet worden gehandhaafd. 

Amendement 104
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis en nieuwe alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
a) het volgende punt 3 bis wordt 
ingevoegd:
“3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
“Voor de toepassing van de eerste alinea, 

punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat 
onder intensief toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan “<naam en website 
van de nationale bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

The insertion of a summary of key information is unnecessary (the summary of product 
characteristics – SPC – is in itself a summary of important information), it could be a source of 
confusion for patients (who might miss important information included in the SPC but not in the 
summary of key information), and could create problems of readability (for instance this is the 
case with leaflets published in several languages). The wording “medicinal product […] under 
intensive monitoring” has an essentially negative connotation. It suggests that other medicinal 
products are not sufficiently monitored, and could alarm the patient unnecessarily. 

Amendement 105
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het geneesmiddel.

“3 bis. voor alle geneesmiddelen, met 
uitzondering van die bedoeld in artikel 10, 
10 bis en 10 quater, 14, 16 en 16 bis, een 
samenvatting van de essentiële informatie 
die nodig is voor een veilig en doeltreffend 
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gebruik van het geneesmiddel.”

Or. en

Motivering

Voor bepaalde geneesmiddelencategorieën met een bijzonder hoog veiligheidsprofiel moet een 
uitzondering worden gemaakt. Voor homeopathische geneesmiddelen is dit economisch uiterst 
belangrijk omdat de farmaceutische bedrijven die deze geneesmiddelen produceren, 
voornamelijk mkb’s zijn. De wettelijke en bestuursrechtelijke belasting voor 
geneesmiddelenbewaking moet evenredig en doeltreffend zijn en dus beperkt tot de maatregelen 
die werkelijk nodig zijn, voornamelijk voor wat homeopathische geneesmiddelen betreft.

Amendement 106
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende punt 3 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

Or. en

Motivering

De vermelding van een samenvatting is problematisch, vooral omdat de elementen van de 
samenvatting niet nader zijn bepaald. Een samenvatting kan ervoor zorgen dat de patiënten 
enkel dat deel lezen, terwijl zij eigenlijk de hele bijsluiter moeten lezen. Problemen met de 
leesbaarheid van de bijsluiter worden niet opgelost door een samenvatting toe te voegen. Zij 
zouden wel kunnen worden opgelost met een overzicht van de bepalingen in de bijsluiter.

Amendement 107
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis en nieuwe alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

“(3 bis) Ten laatste 24 maand na de 
publicatie van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
moet de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een 
beoordelingsrapport overleggen over de 
relevantie van de samenvattingen van de 
productkenmerken en de bijsluiters voor 
de behoeften van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. Op basis daarvan zal de 
Commissie zo nodig juridische 
aanbevelingen en/of voorstellen doen om 
deze twee documenten te verbeteren."

b) De volgende alinea wordt toegevoegd:
“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat 
onder intensief toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan “<naam en website 
van de nationale bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Momenteel voldoen de samenvatting van de productkenmerken, noch de bijsluiter volledig aan 
de behoeften van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Aangezien de 
praktijken, kennis en vragen van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
veranderen, zou het passend zijn dat de Commissie een onderzoek voert naar de manier waarop 
deze twee documenten worden gebruikt en gepubliceerd. 

Amendement 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende punt 3 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

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.

The wording “under intensive monitoring” may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact details 
should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not be 
appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that they 
can report to their health care professional.

Amendement 109
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief 
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de volgende verklaring, 
voorafgegaan door het symbool ,
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel is minder 
dan 3 jaar op de markt of staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
“<naam en website van de nationale 
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bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Amendement 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

“In de samenvatting voor geneesmiddelen 
die op de in artikel 23 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 bedoelde lijst 
voorkomen, wordt de volgende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat na 
toelating onder veiligheidstoezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan uw arts, apotheker of 
“<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op lid a)

Amendement 111
János Áder

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis en nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende punt 3 bis wordt 
ingevoegd:
3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd: a) de volgende alinea wordt toegevoegd:
“Voor de toepassing van de eerste alinea, “In de samenvatting voor geneesmiddelen 
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punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief 
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

die op de in artikel 23 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 bedoelde lijst 
voorkomen, wordt de verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
“<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Er is geen enkele reden om de essentiële informatie apart te vermelden, aangezien de patiënt en 
arts de essentiële informatie die nodig is voor een veilig en doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, kunnen verkrijgen door de volledige samenvatting van de productkenmerken of de 
volledige bijsluiter te lezen. Door de essentiële informatie samen te vatten, kan bij de patiënt en 
arts de neiging ontstaan om enkel aandacht te besteden aan hetgeen in het zwart omlijnde kader 
staat geschreven. Dat kan uiteindelijk het veilige gebruik van het geneesmiddel in gevaar 
brengen.

Amendement 112
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief 
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de volgende verklaring, 

voorafgegaan door het symbool
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel is nieuw en 
is minder dan 3 jaar op de markt of staat 
onder intensief toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan “<naam en website van 
de nationale bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Speciale waarschuwingen voor alle nieuwe toegelaten geneesmiddelen, alsook voor de 
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geneesmiddelen die onder intensief toezicht staan attenderen zowel de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg als patiënten op nieuwe toegelaten geneesmiddelen die sinds minder dan drie 
jaar op de markt zijn, waardoor dezen bewuster melding kunnen maken van eventuele 
bijwerkingen.

Amendement 113
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief 
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de volgende verklaring, 
voorafgegaan door het symbool

opgenomen: ‘Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
“<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Vooral medisch personeel is al vertrouwd met het zwarte driehoekje dat wordt gebruikt om aan 
te geven dat een nieuw geneesmiddel in de EU onder intensief toezicht staat (voor 
geneesmiddelen die onder de gecentraliseerde procedure vallen). De verklaring “Dit 
geneesmiddel staat onder intensief toezicht” is echter niet nodig aangezien ze patiënten kan 
afschrikken om het geneesmiddel te gebruiken. 

Amendement 114
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 

“In de bijsluiter voor geneesmiddelen die 
op de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
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Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief 
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

wordt de verklaring opgenomen: ‘Dit sinds 
kort toegelaten geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht, teneinde meer kennis te 
vergaren omtrent de bijwerkingen ervan.
Alle vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan “<naam en website van 
de nationale bevoegde autoriteit>“.’ De 
verklaring gaat gepaard met een 
omgekeerd zwart driehoekje  . Deze 
zwarte driehoek is ook zichtbaar op de 
buitenverpakking.

Or. en

Motivering

Betere beoordelingsmogelijkheden voor patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: Zij moeten kunnen begrijpen waarom zij moeten melden, wil men melding 
werkelijk aanmoedigen. Als patiënten zich ervan bewust zijn dat het geneesmiddel dat ze nemen 
nuttig is (bv. bij ernstige aandoeningen zoals kanker of om de ontwikkeling van een chronische 
ziekte te vertragen), zal een dergelijke verklaring hen niet verhinderen daaraan gehoor te geven. 
Integendeel, ze zal beter kunnen laten beoordelen en vertrouwen geven. 

Amendement 115
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Het is bewezen dat patiënten in uw 
toestand bij dit geneesmiddel baat vinden.
Zoals alle geneesmiddelen staat het onder 
veiligheidstoezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
“<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

De samenvatting van de productkenmerken van geneesmiddelen die voorkomen op de in artikel 
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23 van de verordening bedoelde lijst en waarvan de toelating afhankelijk is van specifieke 
voorwaarden moet vermelden dat deze geneesmiddelen onder veiligheidstoezicht veeleer dan 
onder intensief toezicht staan. Dergelijke uitdrukkelijke bewoording zou bovendien patiënten 
kunnen afschrikken de behandeling volledig te volgen en zou onrechtstreeks een invloed kunnen 
hebben op het melden van mogelijke bijwerkingen voor producten die niet tot deze 
productencategorie behoren. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten 
worden aangemoedigd alle mogelijke bijwerkingen te melden.

Amendement 116
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt 3 bis, wordt in de samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, de verklaring opgenomen:
‘Dit geneesmiddel staat onder intensief
toezicht. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

“In de samenvatting voor geneesmiddelen 
die op de in artikel 23 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 bedoelde lijst 
voorkomen, wordt de verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat na 
toelating onder grondig toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan “<naam en website van 
de nationale bevoegde autoriteit>“ of aan 
uw arts, apotheker of een andere 
beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg.’

Or. en

Motivering

Naast het feit dat niet alle patiënten toegang hebben tot het internet, zijn artsen, apothekers en 
andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de belangrijkste contactpersonen voor 
patiënten. Daarom moet ook worden vermeld dat het mogelijk is om bijwerkingen aan 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te melden.

Amendement 117
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
Deze samenvatting van essentiële 
informatie zal worden herzien nadat een 
nieuwe richtlijn betreffende informatie 
aan patiënten, die nog door de Commissie 
moet worden voorgesteld, van kracht 
wordt”:

Or. en

Motivering

De richtlijn inzake patiënteninformatie is een belangrijk onderdeel van het farmaceutisch pakket. 
Bijgevolg moet de samenvatting van de essentiële informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik worden herzien zodra deze richtlijn wettelijk van kracht is.

Amendement 118
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 16 quater – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In artikel 16 quater, onder 4) wordt 
de tweede alinea vervangen door:
Het comité gaat na of volledig aan de 
andere criteria voor een vereenvoudigde 
registratie als bedoeld in artikel 16 bis 
voldaan is. Indien het comité dat mogelijk 
acht, stelt het een communautaire 
kruidenmonografie op als bedoeld in 
artikel 16 nonies, lid 3, dat door de 
lidstaat bij het nemen van zijn definitieve 
besluit moet worden nageleefd.

Or. en

Motivering

De communautaire procedure om monografieën op te stellen, is enkel doeltreffend als de 
lidstaten worden verplicht die communautaire monografieën te volgen.
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Amendement 119
Mairead McGuinness

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“3. De nationale bevoegde autoriteit maakt 
voor ieder door haar toegelaten 
geneesmiddel onverwijld de vergunning 
voor het in de handel brengen openbaar, 
alsmede de samenvatting van de 
productkenmerken en de eventuele 
overeenkomstig de artikelen 21 bis, 22 en 
22 bis vastgestelde voorwaarden en de 
eventuele termijnen waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.

“3. De nationale bevoegde autoriteit maakt 
voor ieder door haar toegelaten 
geneesmiddel onverwijld de vergunning 
voor het in de handel brengen openbaar, 
alsmede de bijsluiter, de samenvatting van 
de productkenmerken en de eventuele 
overeenkomstig de artikelen 21 bis, 22 en 
22 bis vastgestelde voorwaarden en de 
eventuele termijnen waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat het algemene publiek over volledige en nauwkeurige informatie beschikt, 
moet ook de bijsluiter openbaar worden gemaakt wanneer een vergunning voor het in de handel 
brengen wordt verleend.

Amendement 120
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsrapport op en maakt 
opmerkingen over het dossier betreffende 
de resultaten van de farmaceutische, 
preklinische en klinische proeven en het 
risicomanagement- en 
geneesmiddelenbewakingssysteem van het 
betrokken geneesmiddel. Dit 
beoordelingsrapport wordt bijgewerkt 
wanneer nieuwe gegevens beschikbaar 
komen die van belang zijn voor de 

4. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsrapport op en maakt 
opmerkingen over het dossier betreffende 
de resultaten van de farmaceutische, 
preklinische en klinische proeven en het 
risicomanagement- en 
geneesmiddelenbewakingssysteem van het 
betrokken geneesmiddel. Dit 
beoordelingsrapport beschrijft het 
natuurlijk verloop van de ziekte, al naar 
het geval de reeds bestaande 
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beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van het geneesmiddel.

behandelingen voor de aangevraagde 
indicatie, en de mate waarin het 
geneesmiddel tastbare therapeutische 
vooruitgang brengt ten opzichte van 
bestaande behandelingen (“meerwaarde “ 
of “verbetering in de medische 
dienstverlening”). Dit beoordelingsrapport 
wordt bijgewerkt wanneer nieuwe 
gegevens beschikbaar komen die van 
belang zijn voor de beoordeling van de 
kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
het geneesmiddel.

Or. en

Motivering

De criteria voor de vergunning voor het in de handel brengen kunnen verder worden verstrengd 
door een bewijs te eisen van therapeutische vooruitgang in vergelijking met bestaande 
behandelingen (therapeutische toegevoegde waarde). Dat kan een onnodige blootstelling aan 
risico beperken.

Amendement 121
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsrapport op en maakt 
opmerkingen over het dossier betreffende 
de resultaten van de farmaceutische, 
preklinische en klinische proeven en het 
risicomanagement- en 
geneesmiddelenbewakingssysteem van het 
betrokken geneesmiddel. Dit 
beoordelingsrapport wordt bijgewerkt 
wanneer nieuwe gegevens beschikbaar 
komen die van belang zijn voor de 
beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van het geneesmiddel.

4. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsrapport op en maakt 
opmerkingen over het dossier betreffende 
de resultaten van de farmaceutische, 
preklinische en klinische proeven en het 
risicomanagement- en 
geneesmiddelenbewakingssysteem van het 
betrokken geneesmiddel. Dit 
beoordelingsrapport beschrijft het 
natuurlijk verloop van de ziekte, al naar 
het geval de reeds bestaande 
behandelingen voor de aangevraagde 
indicatie, en de mate waarin het 
geneesmiddel tastbare therapeutische 
vooruitgang brengt ten opzichte van 
bestaande behandelingen (“meerwaarde “ 
of “verbetering in de medische 
dienstverlening”). Dit beoordelingsrapport 
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wordt bijgewerkt wanneer nieuwe 
gegevens beschikbaar komen die van 
belang zijn voor de beoordeling van de 
kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
het geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Wil men de schade door bijwerkingen tot een minimum beperken, dan moet men om te beginnen 
geen medicijnen gebruiken die geen baat brengen. Met de minimalisering van de schade door 
ongewenste bijwerkingen bij patiënten moeten ook de criteria voor de verlening van een 
handelsvergunning mee-evolueren: door namelijk te verlangen dat op het moment van de 
vergunningaanvraag, wordt aangetoond dat een nieuw geneesmiddel een therapeutische 
vooruitgang inhoudt, kan worden vermeden dat de bevolking onnodig aan vermijdbare schade 
wordt blootgesteld. 

Amendement 122
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale bevoegde autoriteit maakt het 
beoordelingsrapport onverwijld 
toegankelijk voor het publiek, met 
vermelding van de redenen voor haar 
advies en met weglating van alle 
commercieel vertrouwelijke gegevens. De 
motivering wordt voor iedere 
aangevraagde indicatie afzonderlijk 
aangegeven.

De nationale bevoegde autoriteit maakt het 
definitieve beoordelingsrapport onverwijld 
toegankelijk voor het publiek, met 
vermelding van de redenen voor haar 
advies en met weglating van alle 
commercieel vertrouwelijke gegevens. De 
motivering wordt voor iedere 
aangevraagde indicatie afzonderlijk 
aangegeven.

Or. en

Motivering

Om de bevolking beter te informeren, is het belangrijk dat er wordt vermeld dat het definitieve 
rapport kan worden geraadpleegd. Door het technische karakter van geneesmiddelenbewaking 
zijn er verschillende opeenvolgende fasen nodig voordat een definitief resultaat wordt bereikt. 
Bijgevolg lijkt het aangewezen om de uiteindelijke bevindingen voor het publiek toegankelijk te 
maken en niet de tussenliggende onderzoeken die nog verder moeten worden gecontroleerd. Die 
aanpak is erop gericht de bevolking niet te verontrusten met hypothesen die nog niet werden 
bewezen, maar ze daarentegen informatie te verstrekken zodra die wetenschappelijk werd 
goedgekeurd.
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Amendement 123
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

Als het geneesmiddel in onvervulde 
behoeften voorziet, en de risico-
/batenafweging er gunstig uitziet, kunnen
aan een vergunning voor het in de handel 
brengen een of meer van de volgende 
voorwaarden worden verbonden:

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet de tekst in overeenstemming worden gebracht met de thans geldende 
bepalingen over een gecentraliseerde vergunning. Wanneer dergelijke vergunningen worden 
aangevraagd, moet er immers bewijs worden geleverd van een behoefte in de gezondheidszorg 
(bijvoorbeeld patiënten waarvoor geen behandelingen bestaan).

Amendement 124
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – aanhef

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

Indien het geneesmiddel beantwoordt aan 
onbevredigde medische behoeften en 
indien de afweging van de voordelen en 
risico’s als gunstig kan worden 
beschouwd¸ kunnen aan een vergunning 
voor het in de handel brengen een of meer 
van de volgende voorwaarden worden 
verbonden:

Or. en
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Amendement 125
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21a – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

Als het geneesmiddel in onvervulde 
behoeften voorziet, en de risico-
/batenafweging er gunstig uitziet, kunnen 
aan een vergunning voor het in de handel 
brengen een of meer van de volgende 
voorwaarden worden verbonden:

Or. en

Motivering

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 507/2006) 
whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if the risk 
benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in the fact 
that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At the moment, 
the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the package leaflet 
there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation is linked to the 
fulfilment of the established conditions.

Amendement 126
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

In aanvulling op het bepaalde in artikel 
19 kunnen aan een vergunning voor het in 
de handel brengen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

Or. en

Motivering

Dit nieuwe artikel mag niet leiden tot het wijdverspreide gebruik van vereenvoudigde 
vergunningen voor het in de handel brengen vergelijkbaar met voorwaardelijke vergunningen 
voor het in de handel brengen, als bedoeld in artikel 22, die strikt gecontroleerd worden.
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Amendement 127
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

Als het geneesmiddel in onvervulde 
behoeften voorziet, ook op het gebied van 
volksgezondheid, en de risico-
/batenafweging er gunstig uitziet, kunnen
aan een vergunning voor het in de handel 
brengen een of meer van de volgende 
voorwaarden worden verbonden:

Or. en

Motivering

Een gecentraliseerde voorwaardelijke vergunning mag alleen worden verleend wanneer de 
risico- en batenafweging gunstig is, en het voordeel voor de volksgezondheid groter is dan het 
risico verbonden aan het feit dat nog aanvullende gegevens nodig zijn en dat in onvervulde 
medische behoeften wordt voorzien.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden:

Als het geneesmiddel in onvervulde 
behoeften voorziet, en de risico-
/batenafweging er gunstig uitziet, kunnen 
aan een vergunning voor het in de handel 
brengen een of meer van de volgende 
voorwaarden worden verbonden:

Or. en

Motivering

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 507/2006) 
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whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if the risk 
benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in the fact 
that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At the moment, 
the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the package leaflet 
there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation is linked to the 
fulfilment of the established conditions.

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.”

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan. Als de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen niet binnen de 
relevante termijn worden vervuld, hebben 
de bevoegde autoriteiten de macht en de 
gepaste middelen om deze vergunning 
onmiddellijk te schorsen of in te trekken.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 21 bis – inleiding.

Amendement 130
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bisa – laatste tweede lid

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan. Als de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen niet binnen de 
relevante termijn worden vervuld, hebben 
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de bevoegde autoriteiten de macht en de 
gepaste middelen om deze vergunning 
onmiddellijk te schorsen of in te trekken.

Or. en

Amendement 131
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden termijnen vastgesteld 
waarbinnen aan de voorwaarden moet 
worden voldaan.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 21 bis – inleiding.

Amendement 132
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan en 
wordt vastgelegd dat de instandhouding 
van de vergunning afhankelijk is van het 
tijdig nakomen van de vastgestelde 
voorwaarden.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij artikel 21 bis – inleiding.

Amendement 133
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 bis – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan.

In de vergunning voor het in de handel 
brengen worden zo nodig termijnen 
vastgesteld waarbinnen aan de 
voorwaarden moet worden voldaan. Als de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen niet binnen de 
relevante termijn worden vervuld, hebben 
de bevoegde autoriteiten de macht en de 
gepaste middelen om deze vergunning 
onmiddellijk te schorsen of in te trekken.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 21 bis – inleiding.

Amendement 134
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke omstandigheden mag er 
na overleg met de aanvrager een 
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 nationale bevoegde autoriteiten en 

In uitzonderlijke omstandigheden mag er 
na overleg met de aanvrager een 
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 autoriteiten en de te treffen 
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de te treffen maatregelen. 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 gebaseerd zijn.

Deze vergunning mag worden verleend om 
objectieve en controleerbare redenen en 
moet op een van de gronden als bedoeld in 
bijlage I van Richtlijn 2001/83/EG 
gebaseerd zijn.

De instandhouding van de vergunning is 
afhankelijk van een jaarlijkse 
herbeoordeling van deze voorwaarden.”

De instandhouding van de vergunning is 
afhankelijk van een jaarlijkse 
herbeoordeling van deze voorwaarden.”

Or. en

Motivering

De formulering van de bestaande wetgeving garandeert strengere criteria en een betere 
bescherming van de consument tegen het risico van een voortijdige vergunning het in de handel 
brengen van een geneesmiddel.

Amendement 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 22 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer er bezorgdheid bestaat omtrent 
de risico’s van een toegelaten 
geneesmiddel, kan de nationale bevoegde 
autoriteit 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. Wanneer er bezorgdheid bestaat omtrent 
de risico’s van een toegelaten 
geneesmiddel, kan de nationale bevoegde 
autoriteit 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 wetenschappelijke motivatie, de 
doelstellingen en het tijdsbestek voor de 
indiening en uitvoering van het onderzoek.

Or. en

Motivering

Aanvragen voor bijkomende veiligheidsonderzoeken na toelating moeten wetenschappelijk 
gegrond zijn. Het voorstel van de Commissie is hierover niet duidelijk genoeg.
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Amendement 136
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een permanente afweging van 
de voordelen en risico’s mogelijk te 
maken, kan de nationale bevoegde 
autoriteit de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te allen tijde 
verzoeken om gegevens waaruit blijkt dat
deze afweging gunstig blijft uitvallen.

4. Teneinde een permanente afweging van 
de voordelen en risico’s mogelijk te 
maken, kan de nationale bevoegde 
autoriteit de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te allen tijde
verzoeken om via zijn instantie voor 
geneesmiddelenbewaking gegevens door 
te geven die voor een herbeoordeling van 
de afweging van de voordelen en risico’s
nodig zijn.

Or. en

Motivering

Omwille van belangenconflicten kan niet alleen farmaceutische bedrijven worden verzocht om 
gegevens om te oordelen of de afweging van de voordelen en risico’s van hun product veranderd 
is. 

De bevoegde autoriteiten moeten bij de wetenschappelijke beoordeling van de afweging van de 
voordelen en risico’s van geneesmiddelen alle beschikbare gegevens in aanmerking nemen: 
gegevens van farmaceutische bedrijven, maar ook uit geneesmiddelenbewakingssystemen.

De zin “waaruit blijkt dat deze afweging gunstig blijft uitvallen” is bijzonder ambigu omdat hij 
vooruitloopt op het resultaat van de beoordeling van de gegevens!

Amendement 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 12 – punt b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 24- lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vergunning voor het in de handel 
brengen is na verlenging geldig voor 

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

onbeperkte tijd, tenzij de bevoegde 
autoriteit op gerechtvaardigde gronden in 
verband met de geneesmiddelenbewaking 
besluit de vergunning eenmaal voor 
nogmaals vijf jaar te verlengen 
overeenkomstig lid 2.”

Or. en

Motivering

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should be 
preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be sufficient 
(sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new proposal 
should not regress on improvements introduced by the previous revision of the medicines 
legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The original wording 
regarding the deciding authority should be maintained.

Amendement 138
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – punt a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27- lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een coördinatiegroep 
opgericht om:

1. Er worden twee coördinatiegroepen 
opgericht:

a) Een coördinatiegroep voor de 
wederzijdse erkenningen en de 
gedecentraliseerde procedures, belast met 
de volgende taken:

a) alle vraagstukken in verband met het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel in 
twee of meer lidstaten overeenkomstig de 
procedures van hoofdstuk 4 te 
onderzoeken;

i) het onderzoeken van alle vraagstukken 
in verband met het verlenen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel in twee of 
meer lidstaten overeenkomstig de 
procedures van hoofdstuk 4;

b) overeenkomstig de artikelen 107 
quater, 107 sexies, 107 octies, 107 
terdecies en 107 novodecies 
geneesmiddelenbewakingsvraagstukken te 
onderzoeken voor door de lidstaten 
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toegelaten geneesmiddelen;
c) overeenkomstig artikel 35, lid 1, 
vraagstukken in verband met wijzigingen 
van de voorwaarden van door de lidstaten 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen te onderzoeken.

ii) overeenkomstig artikel 35, lid 1, het 
onderzoeken van vraagstukken in verband 
met wijzigingen van de voorwaarden van 
door de lidstaten verleende vergunningen 
voor het in de handel brengen, 
uitgezonderd vraagstukken in verband 
met geneesmiddelenbewaking.
Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep voor wederzijdse 
erkenning en gedecentraliseerde 
procedures bijgestaan door het in artikel 
5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 genoemde Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
b) Een coördinatiegroep voor de 
beoordeling van risico’s op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, belast met de 
volgende taken:
i)overeenkomstig de artikelen 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies en 
107 novodecies, het onderzoeken van alle 
vraagstukken in verband met de 
geneesmiddelenbewaking voor door de 
lidstaten toegelaten geneesmiddelen;
ii) overeenkomstig artikel 35, lid 1, het 
onderzoeken van vraagstukken in verband 
met wijzigingen van de voorwaarden van 
door de lidstaten verleende vergunningen 
voor het in de handel brengen.

Het secretariaat van deze 
coördinatiegroep berust bij het Bureau.
Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking.

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep voor de risicobeoordeling 
op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking bijgestaan door 
het in artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
comité voor geneesmiddelenbewaking.

Het secretariaat van deze 
coördinatiegroepen berust bij het Bureau.

Or. en
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Motivering

De coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures heeft geen 
speciale bevoegdheden op het gebied van geneesmiddelenbewaking: haar mandaat moet daarom 
niet worden uitgebreid tot vraagstukken in verband met geneesmiddelenbewaking. 

Net zoals er een Europees vergunningscomité is voor gecentraliseerde vergunningen voor het in 
de handel brengen en een coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning of gedecentraliseerde 
vergunningen voor het in de handel brengen), stellen we voor om de geneesmiddelenbewaking 
op dezelfde wijze te organiseren.

Amendement 139
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – punt a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een coördinatiegroep 
opgericht om:

1. Er worden twee coördinatiegroepen 
opgericht:

a) Een coördinatiegroep voor wederzijdse 
erkenning en gedecentraliseerde 
procedures is verantwoordelijk voor de 
volgende taken:

a) alle vraagstukken in verband met het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel in 
twee of meer lidstaten overeenkomstig de 
procedures van hoofdstuk 4 te 
onderzoeken;

i) het onderzoeken van alle vraagstukken 
in verband met het verlenen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel in twee of 
meer lidstaten overeenkomstig de 
procedures van hoofdstuk 4;

b) overeenkomstig de artikelen 107 
quater, 107 sexies, 107 octies, 107 
terdecies en 107 novodecies 
geneesmiddelenbewakingsvraagstukken te 
onderzoeken voor door de lidstaten 
toegelaten geneesmiddelen;
c) overeenkomstig artikel 35, lid 1, 
vraagstukken in verband met wijzigingen 
van de voorwaarden van door de lidstaten 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen te onderzoeken.

ii) overeenkomstig artikel 35, lid 1, het 
onderzoeken van vraagstukken in verband 
met wijzigingen van de voorwaarden van 
door de lidstaten verleende vergunningen 
voor het in de handel brengen, 
uitgezonderd vraagstukken in verband 
met geneesmiddelenbewaking.
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Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep voor wederzijdse 
erkenning en gedecentraliseerde 
procedures bijgestaan door het in artikel 
5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 genoemde Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
b) Een coördinatiegroep voor de 
beoordeling van risico’s op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, belast met de 
volgende taken:
i)overeenkomstig de artikelen 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies en 
107 novodecies, het onderzoeken van alle 
vraagstukken in verband met de 
geneesmiddelenbewaking voor door de 
lidstaten toegelaten geneesmiddelen;
ii) overeenkomstig artikel 35, lid 1, het 
onderzoeken van vraagstukken in verband 
met wijzigingen van de voorwaarden van 
door de lidstaten verleende vergunningen 
voor het in de handel brengen.

Het secretariaat van deze 
coördinatiegroep berust bij het Bureau.
Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking.

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep voor de risicobeoordeling 
op gebied van geneesmiddelenbewaking
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
onder a bis), van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 genoemde comité voor 
geneesmiddelenbewaking.

Het secretariaat van deze 
coördinatiegroepen berust bij het Bureau.

Or. en

Amendement 140
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27- lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking.

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Raadgevend Comité voor de afweging van 
de voordelen en risico’s op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

De benaming “Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking” is te 
restrictief en gaat voorbij aan de noodzaak een afweging te maken van de voordelen en risico’s 
van een geneesmiddel, doordat zij het accent legt op de analyse van de risico’s, afzonderlijk 
beschouwd. Het comité moet zich nochtans bezighouden met alle vraagstukken betreffende de 
geneesmiddelenbewaking (voorstel voor een verordening, artikel 1, punt 12).

Amendement 141
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27- lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking.

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
comité voor geneesmiddelenbewaking.

Or. en

Motivering

Het voorstel stelt een Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking in 
en belast dit comité met belangrijke taken op het vlak van geneesmiddelenbewaking, maar kent 
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het slechts een raadgevende rol toe, geen gezaghebbende functie. Het comité moet een 
belangrijkere functie krijgen, en dat moet weerspiegeld worden in zijn benaming. 

Amendement 142
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27- lid 2 – alinea's 1 bis en 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de coördinatiegroep en de 
deskundigen maken voor het vervullen van 
hun taken gebruik van de 
wetenschappelijke en 
regelgevingsmiddelen die de nationale 
autoriteiten voor het verlenen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen ter beschikking staan. Elke 
nationale bevoegde autoriteit ziet toe op 
het deskundigheidsniveau van de verrichte 
beoordelingen en ondersteunt de 
werkzaamheden van de benoemde leden 
van de coördinatiegroep en de 
deskundigen.

De leden van de coördinatiegroepen voor 
wederzijdse erkenning en 
gedecentraliseerde procedures en voor 
risicobeoordeling voor 
geneesmiddelenbewaking en de 
deskundigen maken voor het vervullen van 
hun taken gebruik van de 
wetenschappelijke en 
regelgevingsmiddelen die de nationale 
autoriteiten die respectievelijk 
verantwoordelijk zijn voor het verlenen 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen en voor 
geneesmiddelenbewaking, ter beschikking 
staan. Elke nationale bevoegde autoriteit 
ziet toe op het deskundigheidsniveau van 
de verrichte beoordelingen en ondersteunt 
de werkzaamheden van de benoemde leden 
van de coördinatiegroep en de 
deskundigen.

Artikel 63 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 is op de coördinatiegroep van 
toepassing voor zover het de transparantie 
en de onafhankelijkheid van de leden ervan 
betreft.

Artikel 63 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 is op de coördinatiegroepen van 
toepassing voor zover het de transparantie 
en de onafhankelijkheid van de leden ervan 
betreft.

Een lid van een coördinatiegroep mag 
tegelijkertijd geen lid zijn van de andere 
groep.
De leden van de coördinatiegroep voor de 
risicobeoordeling op gebied van 
geneesmiddelenbewaking zijn 
hiërarchisch onafhankelijk van de 
nationale autoriteiten voor het verlenen 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met het amendement op artikel 
21, lid 1, van dezelfde auteur. 

Amendement 143
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27- leden 4, 5 en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De directeur van het Bureau of zijn 
vertegenwoordiger en de 
vertegenwoordigers van de Commissie zijn 
gerechtigd alle vergaderingen van de 
coördinatiegroep bij te wonen.

4. De directeur van het Bureau of zijn 
vertegenwoordiger en de 
vertegenwoordigers van de Commissie zijn 
gerechtigd alle vergaderingen van de 
coördinatiegroepen bij te wonen.

5. De leden van de coördinatiegroep
zorgen voor de nodige coördinatie tussen 
de taken van die groep en de 
werkzaamheden van de nationale bevoegde 
autoriteiten, met inbegrip van de 
adviesorganen die betrokken zijn bij het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen.

5. De leden van de coördinatiegroepen 
voor wederzijdse erkenning en 
gedecentraliseerde procedures en voor 
risicobeoordeling voor 
geneesmiddelenbewaking zorgen voor de 
nodige coördinatie tussen de taken van hun 
respectieve groep en de werkzaamheden 
van de nationale bevoegde autoriteiten, met 
inbegrip van respectievelijk de 
adviesorganen die betrokken zijn bij het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen en de adviesorganen die 
betrokken zijn bij de 
geneesmiddelenbewaking.

6. Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, 
doet de coördinatiegroep al het mogelijke 
om bij consensus te besluiten. Indien een 
dergelijke consensus niet kan worden 
bereikt, geldt het standpunt van de 
meerderheid van de leden.

6. Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, 
doen de coördinatiegroepen al het 
mogelijke om bij consensus te besluiten.
Indien een dergelijke consensus niet kan 
worden bereikt, geldt het standpunt van de 
meerderheid van de leden.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met het amendement op artikel 
21, lid 1 van dezelfde auteur. 
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Amendement 144
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 14 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27- lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De uitvoerige notulen van de 
vergaderingen van de coördinatiegroepen 
worden uiterlijk daags na de vergadering 
openbaar gemaakt. De uitvoerige notulen 
van de vergaderingen van de 
coördinatiegroepen, waarin de genomen 
besluiten, de stemuitslagen en –
toelichtingen, eventueel met 
minderheidsstandpunten, zijn opgetekend, 
worden uiterlijk een maand na de 
vergadering openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Er moet volledige transparantie zijn over de werkzaamheden van de coördinatiegroepen. 

Amendement 145
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Artikel 59, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

a) het volgende punt a bis) wordt 
ingevoegd:
“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”
b) de volgende tweede en derde alinea 
worden toegevoegd:
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“De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door 
het volgende symbool: en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.
Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat 
onder intensief toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan <naam en website van 
de nationale bevoegde autoriteit>.’”

Or. en

Motivering

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, who 
may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary of 
essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets are 
published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new side 
effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important information) 
and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal product being 
put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] under intensive 
monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other medicinal products are not 
sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Amendement 146
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende punt a bis) wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”
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Or. en

Motivering

De vermelding van een samenvatting is problematisch, vooral omdat de elementen van de 
samenvatting niet nader zijn bepaald. Een samenvatting kan ervoor zorgen dat de patiënten 
enkel dat deel lezen, terwijl zij eigenlijk de hele bijsluiter moeten lezen. Problemen met de 
leesbaarheid van de bijsluiter worden niet opgelost door een samenvatting toe te voegen. Zij 
zouden wel kunnen worden opgelost met een overzicht van de bepalingen in de bijsluiter.

Amendement 147
János Áder

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende punt a bis) wordt 
ingevoegd:

Schrappen

a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;

Or. en

Motivering

Zie vorige motivering

Amendement 148
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het geneesmiddel;
behalve voor de in artikel 10, 10 bis en 10 
quater, 14, 16 en 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen.”
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Or. en

Motivering

In het algemeen is deze eis niet nuttig en twijfelachtig. Het is moeilijk om te bepalen wat 
essentieel is. Dit kan zelfs leiden tot minder veiligheid voor de patiënten: Patiënten lezen 
misschien alleen wat er in het zwarte omlijnde kader staat en niet de rest van de informatie die 
ook belangrijk kan zijn. Met betrekking tot homeopathische geneesmiddelen is de eis uiterst 
buitenproportioneel en bijna absurd: de bijsluiters worden gekenmerkt door relatief weinig 
informatie omdat de producten een laag risicoprofiel hebben.

Amendement 149
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

“a bis) een korte beschrijving van de 
belangrijkste kenmerken van het 
geneesmiddel waardoor de patiënt de 
voordelen en mogelijke bijwerkingen 
ervan begrijpt en het veilig en doeltreffend
kan gebruiken;”

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie legt niet duidelijk uit welke soort informatie aan de patiënt moet 
worden gegeven. Dit amendement schept hierover duidelijkheid. 

Amendement 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

“a bis) een korte beschrijving van de 
belangrijkste kenmerken van het 
geneesmiddel waardoor de patiënt de 
voordelen en mogelijke bijwerkingen 
ervan begrijpt en het veilig en doeltreffend
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kan gebruiken;”

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie legt niet duidelijk uit welke soort informatie aan de patiënt moet 
worden gegeven. Dit amendement schept hierover duidelijkheid.

Amendement 151
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;

Schrappen

Or. en

Motivering

It seems counterproductive to create a new “essential 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 “essential” information. Therefore, adding a 
new “essential information” section would alter the rest of the summary of product 
characteristics and the package leaflet where important information is already contained. There 
would be a risk that the healthcare professional or the patient might focus on only the new 
“essential information” section and wrongly overlook the other sections. Moreover, adding a 
new section would increase the complexity and length of the summary of product characteristics 
and of the package leaflet, with the result that people would be discouraged from reading them.

Amendement 152
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 

a bis) een verwijzing naar een gratis 
telefoonnummer van een bevoegde 
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doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;

autoriteit en/of een houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen, of een website met voor elk 
geneesmiddel een deel met beknopte 
essentiële informatie over het 
geneesmiddel, evenals advies over hoe 
maximaal voordeel uit het geneesmiddel 
kan worden gehaald, terwijl de risico’s die 
gepaard gaan met het gebruik, beperkt 
worden;

Or. en

Motivering

Het zou een averechts effect hebben om een nieuw deel met essentiële informatie op te nemen in 
de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter. De samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter zijn immers al een samenvatting van de zogenaamde 
essentiële informatie. Een samenvatting van de informatie kan wel beschikbaar worden gesteld 
op een vermelde website.

Amendement 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

“ a bis) In een samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, wordt de volgende 
verklaring opgenomen: ‘Dit geneesmiddel 
staat na toelating onder 
veiligheidstoezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
uw arts, apotheker of “<naam en website 
van de nationale bevoegde autoriteit>“.’

b) de volgende tweede en derde alinea 
worden toegevoegd:
“De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door 
het volgende symbool: en de tekst ‘Nieuwe 
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informatie’.
Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>‘.”

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.
The wording “under intensive monitoring” may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.
Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact details 
should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not be 
appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that they 
can report to their health care professional.

Amendement 154
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de volgende tweede en derde alinea 
worden toegevoegd:

a) het volgende punt a ter) wordt 
ingevoegd:

“De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door 
het volgende symbool: en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.

“a ter) In een samenvatting voor 
geneesmiddelen die op de in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
lijst voorkomen, wordt de volgende 
verklaring opgenomen: ‘Dit geneesmiddel 
staat na toelating onder grondig 
veiligheidstoezicht. Alle vermoedelijke
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
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uw arts, apotheker of “<naam en website 
van de nationale bevoegde autoriteit>“.’

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>.’”

Or. en

(De derde alinea van de tekst van de Commissie komt grotendeels overeen met de tweede alinea 
van het amendement)

Motivering

De formulering “onder intensief toezicht” kan tot verkeerde interpretaties en angst bij de 
productgebruiker leiden en moet daarom worden aangepast zodat ze het specifieke karakter van 
het product weergeeft, evenals de noodzaak om specifieke aandacht aan het gebruik ervan te 
besteden. 

Wanneer een geneesmiddel na de toelating onder toezicht staat, moeten uiteenlopende 
contactgegevens voor de nationale bevoegde autoriteiten worden gegeven, aangezien melding 
via het internet niet voor alle patiënten geschikt is, voornamelijk niet voor de ouderen. Patiënten 
moeten er ook aan worden herinnerd dat ze bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
met wie zij nauw contact hebben, terechtkunnen.

Amendement 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door het 

volgende symbool  en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.

“De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven op 
een goed leesbare en opvallende wijze en 
duidelijk te onderscheiden van de rest van 
de tekst. Nieuwe of gewijzigde tekst wordt 
gedurende één jaar vet weergegeven en 
voorafgegaan door het volgende symbool 
 en de tekst ‘Nieuwe informatie’.
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Or. en

Motivering

Beklemtoning door middel van een zwart omlijnd kader is onplezierig voor de patiënt, omdat dit 
doet denken aan een overlijdensbericht. Een andere wijze van beklemtoning is daarom wenselijk.

Amendement 156
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door het

volgende symbool: en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.

Nieuwe belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen worden 
gedurende één jaar vet weergegeven en 
voorafgegaan door het volgende symbool:
 en de tekst ‘Nieuwe belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen’.

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>.’”

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit sinds kort toegelaten
geneesmiddel staat onder intensief toezicht 
teneinde meer kennis te vergaren omtrent 
bijwerkingen ervan. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
“<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>“.’ De verklaring gaat 
vergezeld van een omgekeerde zwarte 
driehoek die ook zichtbaar is op de 
buitenverpakking.

Or. en
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Motivering

Om de bijsluiter informatief en lezersvriendelijk te houden moet punt b) van art.59 in die zin 
worden verduidelijkt, dat niet alle kleinere veranderingen maar alleen belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen worden benadrukt.

Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten kunnen begrijpen waarom zij 
moeten melden, wil men melding werkelijk aanmoedigen (betere beoordelingsmogelijkheden).

Amendement 157
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door het 

volgende symbool en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.

Nieuwe belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen worden
gedurende één jaar vet weergegeven en 
voorafgegaan door de tekst ‘Nieuwe 
belangrijke veiligheidswaarschuwingen’.

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>.’”

Voor geneesmiddelen die op de in artikel 
23 van Verordening (EG) nr. 726/2004 
bedoelde lijst voorkomen, wordt de 
volgende aanvullende verklaring 
opgenomen, voorafgegaan door het
symbool “: ‘Dit geneesmiddel is minder 
dan 3 jaar op de markt of staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
uw huisarts, apotheker of “<naam, 
website, postadres en/of telefoonnummer
van de nationale bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Amendement 158
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea's 2 en 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door het 

volgende symbool:en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.

Nieuwe belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen worden 
gedurende één jaar vet weergegeven en 
voorafgegaan door de tekst ‘Nieuwe 
belangrijke veiligheidswaarschuwingen’.

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>.’”

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen, voorafgegaan door het 
symbool “‘Dit geneesmiddel is minder dan 
3 jaar op de markt of staat onder intensief 
toezicht’. Alle vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan uw huisarts, 
apotheker of “<naam, website, postadres 
en/of telefoonnummer van de nationale 
bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Amendement 159
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de volgende tweede en derde alinea 
worden toegevoegd:

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

“De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door 
het volgende symbool: en de tekst ‘Nieuwe 
informatie’.

Ten laatste 24 maand na publicatie van 
deze richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, moet de Commissie een 
rapport indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad over de relevantie 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter voor de 
behoeften van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. Op basis hiervan zal de 
Commissie zo nodig aanbevelingen doen 
en/of wetsvoorstellen indienen om deze 
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twee documenten te verbeteren.
Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat 
onder intensief toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan <naam en website van 
de nationale bevoegde autoriteit>.’”

Or. en

Motivering

Momenteel voldoen de samenvatting van de productkenmerken, noch de bijsluiter volledig aan 
de behoeften van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Aangezien de 
praktijken, kennis en vragen van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
veranderen, zou het passend zijn dat de Commissie een onderzoek voert naar de manier waarop 
deze twee documenten worden gebruikt en gepubliceerd.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59- lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe of 
gewijzigde tekst wordt gedurende één jaar 
vet weergegeven en voorafgegaan door het 

volgende symbool: en de tekst 
‘Nieuwe informatie’.

De in de eerste alinea, onder a bis), 
bedoelde informatie wordt weergegeven in 
een zwart omlijnd kader. Nieuwe
belangrijke veiligheidswaarschuwingen
worden gedurende één jaar vet 
weergegeven en voorafgegaan door de 
tekst ‘Nieuwe belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen’.

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>.’”

Voor geneesmiddelen die op de in artikel 
23 van Verordening (EG) nr. 726/2004 
bedoelde lijst voorkomen, wordt de 
volgende aanvullende verklaring 
opgenomen, voorafgegaan door het
symbool “ : ‘Dit geneesmiddel is nieuw en 
is minder dan 3 jaar op de markt of staat 
onder intensief toezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan uw huisarts, 
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apotheker of “<naam, website, postadres, 
fax en/of telefoonnummer van de 
nationale bevoegde autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Speciale waarschuwingen voor alle nieuwe toegelaten geneesmiddelen op de markt, alsook voor 
de geneesmiddelen die onder intensief toezicht staan attenderen zowel de beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg als patiënten op nieuwe toegelaten geneesmiddelen die sinds minder dan 
drie jaar op de markt zijn, waardoor dezen bewuster melding kunnen maken van eventuele 
bijwerkingen.

Amendement 161
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Dit geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
<naam en website van de nationale 
bevoegde autoriteit>.’”

Voor geneesmiddelen die op de in 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst voorkomen, 
wordt de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: ‘Het is bewezen dat patiënten 
in uw toestand bij dit geneesmiddel baat 
vinden. Zoals alle geneesmiddelen staat 
het onder veiligheidstoezicht. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan uw beroepsbeoefenaar 
in de gezondheidszorg of aan “<naam en 
website van de nationale bevoegde 
autoriteit>“.’

Or. en

Motivering

Het risico is groot dat de patiënt de behandeling afbreekt, met alle gevolgen van dien voor zijn 
gezondheid en de nationale gezondheidssystemen, die zwaar onder druk zullen komen te staan. 
Te krachtig taalgebruik kan patiënten ervan weerhouden de behandeling voort te zetten en is 
indirect ook van invloed op de melding van mogelijke bijwerkingen van producten die niet in 
deze categorie zijn opgenomen. 
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Amendement 162
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 65 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Aan artikel 65 wordt de volgende punt 
g) toegevoegd:

Schrappen

“g) de samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, als bedoeld in artikel 11, 
punt 3a, en artikel 59, lid 1, onder a bis).”

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 essentiële 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).

Amendement 163
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 65 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Aan artikel 65 wordt de volgende punt 
g) toegevoegd:

Schrappen

“g) de samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, als bedoeld in artikel 11, 
punt 3a, en artikel 59, lid 1, onder a bis).”

Or. en
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Motivering

De vermelding van een samenvatting is problematisch, vooral omdat de elementen van de 
samenvatting niet nader zijn bepaald. Een samenvatting kan ervoor zorgen dat de patiënten 
enkel dat deel lezen, terwijl zij eigenlijk de hele bijsluiter moeten lezen. Problemen met de 
leesbaarheid van de bijsluiter worden niet opgelost door een samenvatting toe te voegen. Zij 
zouden wel kunnen worden opgelost met een overzicht van de bepalingen in de bijsluiter.

Amendement 164
János Áder

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 65 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Aan artikel 65 wordt de volgende punt 
g) toegevoegd:

Schrappen

“g) de samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het geneesmiddel, 
als bedoeld in artikel 11, punt 3a, en artikel 
59, lid 1, onder a bis).”

Or. hu

Motivering

Zie voorgaand amendement en motivering.

Amendement 165
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 65 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Aan artikel 65 wordt de volgende punt 
g) toegevoegd:

Schrappen

“g) de samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, als bedoeld in artikel 11, 
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punt 3a, en artikel 59, lid 1, onder a bis).”

Or. en

Motivering

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as it 
is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, it is 
impossible to define what is important and what is not. In other words we don’t need a summary 
of the essential information but leaflets that are more readable and understandable so to 
encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical jargon and 
more straightforward language, by using simple design techniques like bullet points and 
paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package leaflet but 
also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, also for 
educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, Portugal 
and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population read the 
package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non prescription 
medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for a non-
prescription medicine).

Amendement 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 65 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis Aan artikel 65 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
“g bis) de communautaire procedure tot 
vaststelling van een procedurekalender, 
een heldere structuur en een 
welomschreven rol voor alle betrokken 
belanghebbenden, inclusief voor het 
houden van openbare hoorzittingen.”

Or. en

Motivering

Er moeten richtsnoeren worden ontwikkeld om de procedures en termijnen van de 
communautaire procedure te verhelderen, inclusief openbare hoorzittingen.
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Amendement 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis. Artikel 86, lid 2, wordt als volgt 
gewijzigd:

Het eerste streepje wordt als volgt 
gelezen:
“- de etikettering en de bijsluiter, welke 
onder titel V vallen en de samenvatting 
van de productkenmerken, zelfs indien 
deze los van de levering van het 
geneeskundige product algemeen 
beschikbaar zijn gesteld, in ongewijzigde 
formulering en zonder aanvullend 
reclamemateriaal,”

Or. de

Motivering

The documents approved by the consent authorities (package leaflets and summary of product 
characteristics) contain important information about the product. It should be made clear that 
publication of those documents is not be considered as advertising provided that no promotional 
elements are involved (e.g. a presentation extolling the virtues of the product or inclusion of the 
documents in supplementary publicity material) and the wording approved by the authorities is 
used. At the present time this is a subject of legal dispute when, for example, pharmaceutical 
companies put those documents on their websites (see Case-316/09 concerning the presentation 
of medicinal products on the Internet, referred to the CJEC by the Bundesgerichtshof for a 
preliminary ruling by order I ZR 223/06 of 16 July 2009).

Amendement 168
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voeren met behulp van het 
in lid 1 bedoelde 

2. De lidstaten voeren met behulp van het 
in lid 1 bedoelde 
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geneesmiddelenbewakingssysteem een 
wetenschappelijke beoordeling uit van alle 
informatie, onderzoeken hoe de risico’s zo 
klein mogelijk kunnen worden gehouden of 
kunnen worden vermeden, en treden zo 
nodig regelgevend op.

geneesmiddelenbewakingssysteem een 
wetenschappelijke beoordeling uit van alle 
informatie, onderzoeken hoe de risico’s zo 
klein mogelijk kunnen worden gehouden of 
kunnen worden vermeden, en treden zo 
nodig regelgevend op. Daartoe verzamelen 
zij ook de relevante informatie betreffende 
het gebruik van de medicatie om het effect 
van de risico’s op de volksgezondheid te 
beoordelen.

Zij onderwerpen hun 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit en doen uiterlijk 
op [datum invoegen – twee jaar na de in 
artikel 3, lid 1, vermelde omzettingsdatum] 
en vervolgens om de twee jaar aan de 
Commissie verslag van de resultaten 
daarvan.

Zij onderwerpen hun 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit en doen uiterlijk 
op [datum invoegen – twee jaar na de in 
artikel 3, lid 1, vermelde omzettingsdatum] 
en vervolgens om de twee jaar aan de 
Commissie verslag van de resultaten 
daarvan.

Or. es

Motivering

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacoviligance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the sales 
volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice or how 
its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new proposed 
legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system shall collect 
information about adverse reactions in human beings arising from use of the product within the 
terms of the marketing authorisation as well as from any other use, including overdose, misuse, 
abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities will have to monitor the 
outcome of risk minimization measures contained in risk management systems (see Article 
107h(1)(a)). The relevance of this information, and the inadequacy of the present system in 
obtaining data used only by the pharmaceutical companies,was shown by experience with data 
on the use of vaccines to combat the influenza pandemic in the European Union. In contrast to 
the information on the sale and distribution of medicinal products that is available to the 
pharmaceutical companies, the national health authorities can obtain direct quantitative and 
qualitative data on the use of medicinal products prescribed and dispensed in their own health 
services. In Spain, for example, such data are processed in each Autonomous Region and, with 
the growing use of electronic medical prescriptions, the information can be made available for 
interpretation, evaluation and measurement of the impact of pharmacovigilance data.
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Amendement 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 101 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
autoriteit aan voor de uitvoering van de 
geneesmiddelenbewakingstaken.

3. Elke lidstaat wijst een of meer bevoegde 
autoriteiten aan voor de uitvoering van de 
geneesmiddelenbewakingstaken.

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten om een of meer bevoegde autoriteiten te hebben die verantwoordelijk zijn 
voor geneesmiddelenbewaking. Lidstaten kunnen voor verschillende farmaceutische producten 
verschillende bevoegde autoriteiten hebben.

Amendement 170
Bernadette Vergnaud
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, ziekenhuizen, apothekers 
en andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg ertoe aan te zetten 
vermoedelijke bijwerkingen aan de 
nationale bevoegde autoriteit te melden;

Or. fr

Motivering

Het is de plicht van de nationale autoriteiten om de kwaliteit en de nauwkeurige follow-up van 
alle relevante gegevens te waarborgen.
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Amendement 171
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit te melden. Deze maatregelen 
omvatten o.m. opleidingen voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en voor patiënten en een 
openbare informatiecampagne ten 
behoeve van patiënten.
Patiëntenorganisaties moeten worden 
betrokken bij het verschaffen van 
informatie en cursussen voor patiënten en 
bij het ontwikkelen van 
informatiecampagnes voor het publiek in 
samenwerking met regelgevende 
instanties.

Or. en

Amendement 172
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
evenals patiënten ertoe aan te zetten 
vermoedelijke bijwerkingen aan de 
nationale bevoegde autoriteit of de houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen te melden;
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Or. fr

Motivering

Het geneesmiddelenbewakingssysteem zou transparanter moeten zijn en patiënten meer bij 
geneesmiddelenbewaking betrekken.

Amendement 173
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit en de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

Or. en

Motivering

De bevoegde nationale autoriteiten moeten zo snel mogelijk van eventuele bijwerkingen op de 
hoogte worden gebracht. Dat mag niet slechts een keuzemogelijkheid zijn.

Amendement 174
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;
tot deze maatregelen behoren cursussen 
voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten en een 
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informatiecampagne voor het publiek;

Or. en

Amendement 175
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden

1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit te melden. Deze maatregelen 
omvatten o.m. cursussen voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten en een 
informatiecampagne voor het publiek.
Patiëntenorganisaties moeten worden 
betrokken bij het verschaffen van 
informatie en cursussen voor patiënten en 
bij het ontwikkelen van 
informatiecampagnes voor het publiek in 
samenwerking met regelgevende 
instanties.

Or. en

Amendement 176
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning

1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit te melden; tot deze maatregelen 
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voor het in de handel brengen te melden; behoren o.m. cursussen voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en een 
informatiecampagne voor het publiek;

Or. en

Motivering

Spontane meldingen door patiënten moeten naar behoren worden gepresenteerd en 
gedocumenteerd om effectief te zijn. Daarom hebben patiënten begeleiding nodig van 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Amendement 177
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit en de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

Or. en

Motivering

De patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen hun meldingen beter bij de 
bevoegde autoriteiten indienen dan bij de farmaceutische bedrijven.  Rechtstreekse melding bij 
de bedrijven stuit op bezwaren, zowel op het punt van de privésfeer van gebruikers als van 
medische feedback.  Bovendien kunnen die beter uitmaken of de melding een “ongunstige 
bijwerking” betreft, of een medische fout , dan wel iets anders. Meldingen door patiënten moet 
worden ondersteund met een bewustmakingscampagne over het belang van melding.

Amendement 178
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit te melden;

Or. en

Motivering

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals to 
submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. The 
national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams specialised in 
pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge of local lifestyle). 
Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of users and in terms of 
medical feedback.

Amendement 179
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) organiseren 
bewustmakingscampagnes die het belang 
van melding van bijwerkingen 
onderstrepen;

Or. en

Amendement 180
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) vereenvoudigen rechtstreekse 
meldingen door patiënten door de 
beschikbaarstelling van alternatieve 
meldingsmogelijkheden (e-mail, telefoon, 
fax en brieven) naast de web-formats;

Or. en

Amendement 181
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) nemen gepaste maatregelen om 
ervoor te zorgen dat spontane meldingen 
door patiënten naar behoren worden 
gepresenteerd en efficiënt worden 
begeleid door beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg;

Or. en

Motivering

Spontane meldingen door patiënten moeten naar behoren worden gepresenteerd en 
gedocumenteerd om effectief te zijn. Daarom hebben patiënten begeleiding nodig van 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Amendement 182
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) vereenvoudigen rechtstreekse 
meldingen door patiënten door de 
beschikbaarstelling van alternatieve 
meldingsmogelijkheden (e-mail, telefoon, 
fax en brieven) naast de web-formats;
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Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 102 – punt 1.

Amendement 183
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Het melden van vermoedelijke 
bijwerkingen die het gevolg zijn van 
medicatiefouten, moet anoniem en met 
inachtneming van het medisch 
beroepsgeheim gebeuren.

Or. en

Motivering

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg mogen niet worden ontmoedigd om bijwerkingen ten 
gevolge van medicatiefouten te melden uit schrik voor de juridische gevolgen.

Amendement 184
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) organiseren 
bewustmakingscampagnes die het belang 
van melding van bijwerkingen 
onderstrepen;

Or. en

Motivering

De patiënten & beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen hun meldingen beter bij de 
bevoegde autoriteiten indienen dan bij de farmaceutische bedrijven. Rechtstreekse melding bij 
de bedrijven stuit op bezwaren, zowel op het punt van de privésfeer van gebruikers als van 
medische feedback. Bovendien kunnen die beter uitmaken of de melding een “ongunstige 
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bijwerking” betreft, of een medicatiefout, dan wel iets anders. Melding door patiënten moet 
worden gestimuleerd met een informatiecampagne over het belang van melding.

Amendement 185
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) organiseren 
bewustmakingscampagnes die het belang 
van melding van bijwerkingen 
onderstrepen;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 102 – punt 1.

Amendement 186
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
meldingen van bijwerkingen van optimale 
kwaliteit is; 

2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
meldingen van bijwerkingen en in de 
databanken van optimale kwaliteit is; 

Or. en

Amendement 187
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) zorgen ervoor dat de informatie in de 2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
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meldingen van bijwerkingen van optimale 
kwaliteit is;

meldingen van bijwerkingen en in de 
databanken van optimale kwaliteit is;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 102 – punt 1.

Amendement 188
Cristian Silviu Buoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
meldingen van bijwerkingen van optimale 
kwaliteit is;

2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
meldingen van bijwerkingen en in de 
databanken van optimale kwaliteit is;

Or. en

Motivering

De patiënten & beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen hun meldingen beter bij de 
bevoegde autoriteiten indienen dan bij de farmaceutische bedrijven. Rechtstreekse melding bij 
de bedrijven stuit op bezwaren, zowel op het punt van de privésfeer van gebruikers als van 
medische feedback. Bovendien kunnen die beter uitmaken of de melding een “ongunstige 
bijwerking” betreft, of een medicatiefout, dan wel iets anders. Melding door patiënten moet 
worden gestimuleerd met een bewustmakingscampagne over het belang van melding.

Amendement 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) waarborgen door middel van methoden 
voor gegevensverzameling, en zo nodig 
door middel van de follow-up van 
meldingen van bijwerkingen, dat alle op 
hun grondgebied voorgeschreven, 
verstrekte of verkochte biologische 
geneesmiddelen waarop een melding van 
een bijwerking betrekking heeft, 

3) waarborgen dat alle op hun grondgebied 
voorgeschreven, verstrekte of verkochte 
biologische geneesmiddelen waarop een 
melding van een vermoede bijwerking 
betrekking heeft, geïdentificeerd kunnen 
worden door middel van de naam van de 
houder van de vergunning voor het op de 
markt brengen, de internationale 
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geïdentificeerd kunnen worden; algemene benaming (INN), de naam van 
het geneeskundig product en het nummer 
van de partij voor zover deze beschikbaar 
zijn, en gebruik makend van de 
standaardformulieren en –procedures die 
zijn ontwikkeld overeenkomstig artikel 25, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
en naar behoren rekening houdend met 
de ontwikkelingen in het kader van het 
EudraVigilance systeem.

Voor de in de eerste alinea, onder (1), 
bedoelde doeleinden kunnen de lidstaten 
aan artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
specifieke eisen stellen ten aanzien van de 
melding van vermoedelijke ernstige of 
onverwachte bijwerkingen.

Voor de in de eerste alinea, onder 1) en 3)
bedoelde doeleinden kunnen de lidstaten 
aan artsen, apothekers en andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
specifieke eisen stellen.

Or. en

Motivering

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is fundamental 
to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful only if the 
underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. The present 
proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products and creates 
the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally subject to the 
centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of Article 102 
seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for biologicals and is linked 
to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, which assigns to the European 
Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for adverse event reporting for 
biological medicinal products. In addition the amendment is important to ensure that a legal 
basis is created to request from HCPs and pharmacists requirements relating specifically to the 
identification of biologics, as far and as many as are available to the HCP, which will contribute 
to a clear identification of biological medicinal products.

Amendement 190
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) waarborgen door middel van methoden 
voor gegevensverzameling, en zo nodig 
door middel van de follow-up van 
meldingen van bijwerkingen, dat alle op 

3) waarborgen door middel van methoden 
voor gegevensverzameling, en zo nodig 
door middel van de follow-up van 
meldingen van bijwerkingen, dat alle op 
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hun grondgebied voorgeschreven, 
verstrekte of verkochte biologische 
geneesmiddelen waarop een melding van 
een bijwerking betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden;

hun grondgebied voorgeschreven, 
verstrekte of verkochte biologische 
geneesmiddelen waarop een melding van 
een bijwerking betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden, 
gebruikmakend van de 
standaardformulieren en -procedures die 
zijn ontwikkeld overeenkomstig artikel 25, 
eerste alinea van Verordening (EG) nr. 
726/2004 en leggen de maatregelen ten 
uitvoer die nodig zijn om de 
traceerbaarheid van aan patiënten 
verstrekte biologische geneeskundige 
producten te waarborgen;

Or. en

Motivering

Via de voorgestelde aanvulling op punt 3 van artikel 102 wordt in een begeleidend amendement 
op Verordening (EG) nr. 726/2004 aan het Europees Geneesmiddelenbureau de taak 
opgedragen inhoud, vorm en de noodzakelijke procedures op te stellen voor het melden van 
bijwerkingen van biologische geneesmiddelen, in het belang van verbetering van de 
doelmatigheid van de geneesmiddelenbewaking op EU-niveau.

Amendement 191
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) zien erop toe dat het publiek 
belangrijke informatie over vraagstukken 
inzake geneesmiddelenbewaking met 
betrekking tot gebruik van een bepaald 
geneesmiddel tijdig ontvangt en dat het 
publiek permanent toegang heeft tot de 
gegevens;

Or. en

Motivering

De patiënten & beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen hun meldingen beter bij de 
bevoegde autoriteiten indienen dan bij de farmaceutische bedrijven. Rechtstreekse melding bij 
de bedrijven stuit op bezwaren, zowel op het punt van de privésfeer van gebruikers als van 
medische feedback. Bovendien kunnen die beter uitmaken of de melding een “ongunstige 
bijwerking” betreft, of een medicatiefout, dan wel iets anders. Melding door patiënten moet 
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worden gestimuleerd met een bewustmakingscampagne over het belang van melding.

Amendement 192
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) zien erop toe dat het publiek 
belangrijke informatie over vraagstukken 
inzake geneesmiddelenbewaking met 
betrekking tot gebruik van een bepaald 
geneesmiddel tijdig ontvangt en dat het 
publiek permanent toegang heeft tot de 
gegevens;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 102 – punt 1.

Amendement 193
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) zien erop toe dat het publiek 
belangrijke informatie over vraagstukken 
inzake geneesmiddelenbewaking met 
betrekking tot het gebruik van een 
bepaald geneesmiddel tijdig ontvangt en 
dat het publiek permanent toegang heeft 
tot de gegevens;

Or. en
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Amendement 194
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door medicatiefouten mag 
geen voorwerp zijn van of aanleiding 
geven tot juridische procedures tegen de 
personen die de bijwerkingen hebben 
gemeld.

Or. it

Motivering

Vermoedelijke bijwerkingen door medicatiefouten kunnen niet anoniem worden gemeld omdat 
anders misbruik van het systeem kan worden gemaakt. Het is echter noodzakelijk ervoor te 
zorgen dat personen die ter goeder trouw een dergelijke melding willen maken, niet worden 
ontmoedigd dit te doen uit schrik voor juridische procedures tegen hen.

Amendement 195
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat kan de taken die hem op 
grond van deze titel zijn toegewezen aan 
een andere lidstaat delegeren, mits deze 
hier schriftelijk mee instemt.

Schrappen

De lidstaat die taken aan een andere 
lidstaat delegeert, stelt de Commissie, het 
Bureau en alle andere lidstaten daarvan 
schriftelijk in kennis. De lidstaat die taken 
aan een andere lidstaat delegeert en het 
Bureau maken die informatie openbaar.

Or. en
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Motivering

Elke lidstaat moet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het opsporen en opvolgen van 
schadelijke gevolgen door een geneesmiddel dat op zijn grondgebied in de handel werd 
gebracht.

Amendement 196
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat kan de taken die hem op 
grond van deze titel zijn toegewezen aan 
een andere lidstaat delegeren, mits deze 
hier schriftelijk mee instemt.

Schrappen

De lidstaat die taken aan een andere 
lidstaat delegeert, stelt de Commissie, het 
Bureau en alle andere lidstaten daarvan 
schriftelijk in kennis. De lidstaat die taken 
aan een andere lidstaat delegeert en het 
Bureau maken die informatie openbaar.

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het opsporen en opvolgen van 
schadelijke gevolgen door een geneesmiddel dat op zijn grondgebied in de handel werd 
gebracht.

Amendement 197
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunninghouder moet zijn 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit onderwerpen. Hij 
vermeldt de belangrijkste bevindingen van 

De vergunninghouder moet zijn 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit onderwerpen. Hij 
stelt een passend corrigerend actieplan op 
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de audit in het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking en stelt op basis 
van de auditbevindingen een passend 
corrigerend actieplan op en voert dit uit.

en voert dit uit.

Or. en

Motivering

Audits zijn een middel om de interne systemen van een bedrijf te verbeteren. Indien de 
bevindingen moeten worden bekendgemaakt, kan dit leiden tot vervalste auditverslagen.

Amendement 198
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunninghouder moet zijn 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit onderwerpen. Hij 
vermeldt de belangrijkste bevindingen van 
de audit in het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking en stelt op basis 
van de auditbevindingen een passend 
corrigerend actieplan op en voert dit uit.

De vergunninghouder moet zijn 
geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit onderwerpen. Hij 
vermeldt in het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking veranderingen 
die hij als gevolg van de audit heeft 
gemaakt op basis van een passend 
corrigerend actieplan.

Or. fr

Motivering

Alle veranderingen als gevolg van de bevindingen van de interne audit op basis van een mogelijk 
actieplan, indien de auditbevindingen dit vereisen, moeten in het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking worden opgenomen.

Amendement 199
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunninghouder moet zijn De vergunninghouder moet zijn 
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geneesmiddelenbewakingssysteem 
regelmatig aan een audit onderwerpen. Hij 
vermeldt de belangrijkste bevindingen van 
de audit in het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking en stelt op basis 
van de auditbevindingen een passend 
corrigerend actieplan op en voert dit uit.

geneesmiddelenbewakingssysteem 
jaarlijks aan een audit onderwerpen. Hij 
vermeldt de belangrijkste bevindingen van 
de audit in het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking en deelt ze mee 
aan de bevoegde nationale autoriteit voor 
31 december van elk jaar. Op basis van de
auditbevindingen stelt de 
vergunninghouder een passend 
corrigerend actieplan op en voert dit uit

Or. fr

Motivering

De vereiste van een “regelmatige”audit is niet duidelijk genoeg. De vergunninghouder moet 
jaarlijks een audit uitvoeren.

Amendement 200
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bij de bevoegde nationale autoriteit 
een gedetailleerde beschrijving indienen 
van het risicomanagementsysteem dat hij 
wil invoeren;

Or. fr

Motivering

“Risicomanagementplannen” moeten worden ontworpen en uitgevoerd onder streng toezicht van 
de bevoegde gezondheidsautoriteiten (in het bijzonder nationale en regionale 
geneesmiddelenbewakingssystemen).

Amendement 201
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104 – lid 3 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de eisen van de bevoegde nationale 
autoriteit op basis van deze beoordeling 
opnemen;

Or. fr

Motivering

“Risicomanagementplannen” moeten worden ontworpen en uitgevoerd onder streng toezicht van 
de bevoegde gezondheidsautoriteiten (in het bijzonder nationale en regionale 
geneesmiddelenbewakingssystemen).

Amendement 202
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104 bis – 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 en het tijdsbestek voor de 
indiening van de gedetailleerde 
beschrijving van het 
risicomanagementsysteem. Hij zal 
onverwijld openbaar worden gemaakt.

Or. fr

Amendement 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 104bis – 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 

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

Or. fr

Motivering

Verzoeken voor een gedetailleerde beschrijving van het risicomanagementsysteem moeten 
wetenschappelijk worden ondersteund. Het voorstel van de Commissie is hierover niet duidelijk 
genoeg.

Amendement 204
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de onafhankelijkheid van de 
nationale bevoegde autoriteiten te 
waarborgen staat het beheer van de 
fondsen bestemd voor werkzaamheden in 
verband met de geneesmiddelenbewaking, 
het functioneren van 
communicatienetwerken en het 
markttoezicht voortdurend onder hun 
controle.

Werkzaamheden in verband met de 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van communicatienetwerken en het 
markttoezicht ontvangen een toereikende 
overheidsfinanciering die in verhouding 
staat tot de toegekende taken. Het beheer 
van de fondsen bestemd voor deze
werkzaamheden moet echter onder 
voortdurende controle van de nationale 
bevoegde autoriteiten staan om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen.

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van die werkzaamheden door de 
nationale bevoegde autoriteiten.

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het onrechtstreeks innen door nationale 
autoriteiten van meer middelen voor de 
uitvoering van die werkzaamheden, op 
voorwaarde dat nauwlettend wordt 
toegezien op hun onafhankelijkheid.

Or. fr

Motivering

Er moet nauwlettend worden toegezien op de financiële onafhankelijkheid van 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten. Daarom is het belangrijk vergoedingen niet rechtstreeks 
te innen omdat anders een relatie zou kunnen ontstaan die gebaseerd is op “betaling voor 
geleverde diensten”.
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Amendement 205
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de onafhankelijkheid van de nationale 
bevoegde autoriteiten te waarborgen staat 
het beheer van de fondsen bestemd voor 
werkzaamheden in verband met de 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van communicatienetwerken en het 
markttoezicht voortdurend onder hun 
controle.

Werkzaamheden in verband met de 
geneesmiddelenbewaking, het 
functioneren van communicatienetwerken 
en het markttoezicht dienen eerst door de 
nationale of Europese overheid te worden 
gefinancierd. Om de onafhankelijkheid 
van de nationale bevoegde autoriteiten te 
waarborgen staat het beheer van de 
fondsen bestemd voor werkzaamheden in 
verband met de geneesmiddelenbewaking, 
het functioneren van 
communicatienetwerken en het 
markttoezicht voortdurend onder hun 
controle.

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van die werkzaamheden door de 
nationale bevoegde autoriteiten.

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen door het Agentschap van meer 
middelen voor de uitvoering van die 
werkzaamheden, alsook van vergoedingen 
die houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen verschuldigd zijn, op 
voorwaarde dat nauwlettend wordt 
toegezien op hun onafhankelijkheid.

Or. fr

Motivering

Overheden zijn verantwoordelijk voor de financiering van geneesmiddelenbewaking, aangezien 
zij de verantwoording dragen voor de bescherming van de volksgezondheid en het verlenen van 
vergunningen. Het is belangrijk mogelijke belangenconflicten te vermijden.

Amendement 206
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 105 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van die werkzaamheden door 
de nationale bevoegde autoriteiten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De geneesmiddelenbewaking moet door de overheid worden gefinancierd, niet alleen met het 
oog op onafhankelijkheid, maar ook omdat de lidstaten volledig verantwoordelijk behoren te zijn 
voor de geneesmiddelenbewaking (ook op het punt van financiering) omdat zij het zijn die de 
kosten moeten dragen als gevolg van bijwerkingen, zowel door ziekte als door sterfgevallen. . 
Volgens de Europese Commissie is naar schatting 5% van alle ziekenhuisopnames toe te 
schrijven aan bijwerking van medicijnen, heeft 5% van alle ziekenhuispatiënten last van zulke 
bijwerkingen en zijn bijwerkingen de vijfde doodsoorzaak in ziekenhuizen.

Amendement 207
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 105 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van die werkzaamheden door 
de nationale bevoegde autoriteiten.

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door elke lidstaat wordt een nationaal 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid 
opgericht en onderhouden, dat gekoppeld 
wordt aan het overeenkomstig artikel 26 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 
opgerichte Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid. Op de nationale 
webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid maken de 
lidstaten ten minste het volgende openbaar:

Door elke lidstaat wordt een nationaal 
webportaal voor geneesmiddelen, met 
onder andere een pagina over
geneesmiddelenveiligheid, opgericht en 
onderhouden, dat gekoppeld wordt aan het 
overeenkomstig artikel 26 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 opgerichte Europese 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid.
Op de nationale webportalen voor 
geneesmiddelen maken de lidstaten ten 
minste het volgende openbaar:

Or. en

Motivering

In elke lidstaat moet de nationale medische toezichthouder een webportaal hebben waar het 
algemene publiek hoogwaardige informatie kan krijgen over geneesmiddelen. In de meeste 
landen is al zo’n webportaal beschikbaar als bron van betrouwbare informatie over 
geneesmiddelen, en dit amendement wil de juridische grondslag bieden voor zulke webportalen, 
naar aanleiding van het verslag van de Europese Commissie over de huidige praktijk bij de 
voorlichting van patiënten over geneesmiddelen. Het webportaal moet ook een specifiek gebied 
omvatten voor alle informatie met betrekking tot veiligheidskwesties en 
geneesmiddelenbewaking.

Amendement 209
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door elke lidstaat wordt een nationaal 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid 
opgericht en onderhouden, dat gekoppeld 
wordt aan het overeenkomstig artikel 26 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 
opgerichte Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid. Op de nationale 
webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid maken de 
lidstaten ten minste het volgende openbaar:

Door elke lidstaat wordt een nationaal 
webportaal voor geneesmiddelen, met 
onder andere een pagina over
geneesmiddelenveiligheid, opgericht en 
onderhouden, dat gekoppeld wordt aan het 
overeenkomstig artikel 26 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 opgerichte Europese 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid.
Op de nationale webportalen voor 
geneesmiddelen maken de lidstaten ten 
minste het volgende openbaar:
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1) De bijsluiters van de op de nationale 
markt verkrijgbare geneesmiddelen, in de 
nationale taal (en eventueel met de link 
naar de EudraPharm databank van het 
EMEA);
2) de samenvatting van 
productkenmerken en de eventuele 
voorwaarden die overeenkomstig de 
artikelen 21 bis, 22 en 22 bis zijn gesteld, 
met de eventuele termijnen voor de 
naleving daarvan, voor elk geneesmiddel 
waarvoor zij vergunning hebben verleend, 
en
3) het beoordelingsrapport
Op de nationale websites voor 
geneesmiddelen maken de lidstaten ten 
minste het volgende openbaar:

1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

2) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen die onder intensief 
toezicht staan;

2) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen die onder intensief 
toezicht staan;

3) gestructureerde formulieren voor het via 
internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.

3) gestructureerde formulieren voor het via 
internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.

4) agenda’s van de vergaderingen van het 
comité voor Geneesmiddelenbewaking en 
notulen van zijn vergaderingen, tezamen 
met genomen besluiten, bijzonderheden 
over de stemmingen en stemverklaringen, 
met inbegrip van 
minderheidsstandpunten.

Or. en

Motivering

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as a 
source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report on 
current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal products ( 
available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).
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The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.
Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make this 
information publicly available via the internet from a single source.
According to art. art.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”. This is already done also by the 
US Food and Drug Administration but not implemented in Europe

Amendement 210
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1) De bijsluiters van de op de nationale 
markt verkrijgbare geneesmiddelen, in de 
nationale taal (en eventueel met de link 
naar de EudraPharm databank van het 
EMEA);

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 106 – inleiding.

Amendement 211
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt –1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis) de samenvatting van 
productkenmerken en de eventuele 
voorwaarden die overeenkomstig de 
artikelen 21 bis, 22 en 22 bis zijn gesteld, 
met de eventuele termijnen voor de 
naleving daarvan, voor elk geneesmiddel 
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waarvoor zij vergunning hebben verleend;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 106 – inleiding.

Amendement 212
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt –1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter) de beoordelingsrapporten met de 
periodieke veiligheidsverslagen die door 
vergunninghouders bij de 
gezondheidsautoriteiten zijn ingediend;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 106 – inleiding.

Amendement 213
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

(1) een samenvatting van
risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

Or. fr

Motivering

De informatie die op dit webportaal moet worden gepubliceerd, moet uitgebreid zijn, maar niet 
complex.
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Amendement 214
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

1) uitvoerige beschrijvingen van de
risicomanagementsystemen, en uitvoerige 
protocollen van onderzoek na toelating,
voor overeenkomstig deze richtlijn 
toegelaten geneesmiddelen;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 106 – inleiding.

Amendement 215
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

1) een samenvatting van
risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

2) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen die onder intensief 
toezicht staan;

2) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen waarvan de toelating 
afhankelijk is van bepaalde voorwaarden 
of vereisten;

3) gestructureerde formulieren voor het via 
internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.

3) gestructureerde formulieren voor het via 
internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.
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4) de meest recente elektronische versie 
van de bijsluiter en de samenvatting van 
de productkenmerken voor alle bestaande 
en nieuwe geneesmiddelen;

5) een kort historisch overzicht van de in 
de productinformatie aangebrachte 
wijzigingen.
Alle informatie op de webportalen voor 
veiligheid, inclusief alle hierboven 
vermelde informatie, moet op een voor het 
algemene publiek begrijpelijke wijze 
worden weergegeven.

Or. en

Motivering

Informatie over de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid moet worden verschaft 
op een gemakkelijke en verstaanbare wijze. De wetgeving voorziet in bijzonder gedetailleerde 
informatie voor publicatie op de nationale portalen voor geneesmiddelenveiligheid, maar zij 
maakt geen gewag van de gegevens die essentieel zijn om een veilig gebruik van geneesmiddelen 
te waarborgen: daarom moet de bijsluiter toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.

Amendement 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) gestructureerde formulieren voor het via 
internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.

3) gestructureerde formulieren voor het via 
internet melden van vermoedelijke
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg, indien van 
toepassing, en patiënten op basis van de in 
artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt bij de afweging van voordelen en risico’s rekening gehouden met 
het “milieurisico”. Dit is al het geval in de wetgeving voor diergeneesmiddelen. Het opnemen 
van het milieurisico in de wetgeving voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik wordt 
aanbevolen in het technisch rapport nr. 1/2010 van het Europees Milieuagentschap. Het is eerst 
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en vooral de bedoeling de volksgezondheid te beschermen, zonder de toegang tot 
levensbelangrijke geneesmiddelen voor patiënten in gevaar te brengen.

Amendement 217
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) agenda’s van de vergaderingen van 
het comité voor Geneesmiddelenbewaking 
en van de coördinatiegroep, en notulen 
van hun vergaderingen, tezamen met de 
genomen besluiten, bijzonderheden over 
de stemmingen en stemverklaringen, met 
inbegrip van minderheidsstandpunten,

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 106 – inleiding.

Amendement 218
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter) verzoeken van de nationale 
bevoegde autoriteit aan de 
vergunninghouder om een 
risicomanagementsysteem ten uitvoer te 
brengen of een veiligheidsonderzoek na 
toelating te verrichten, eventueel 
vergezeld van de door de 
vergunninghouder aan de nationale 
bevoegde autoriteit verstrekte toelichting, 
en de definitieve beslissing van de 
bevoegde autoriteit.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij artikel 106 – inleiding.

Amendement 219
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 
patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een veiligheidsonderzoek na 
toelating optreden.

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen en 
specificeren of zij optraden bij normaal 
bij de mens gebruikte doses om ziekte te 
voorkomen, vast te stellen of te genezen of 
om de fysiologische functie te herstellen, 
corrigeren of wijzigen, ten gevolge van 
een medicatiefout of van afwijkend 
gebruik, ongeacht of zij op eigen initiatief 
door patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een veiligheidsonderzoek na 
toelating optreden.

Or. fr

Motivering

Het concept “bijwerkingen” uitbreiden tot neveneffecten die te wijten zijn aan medicatiefouten 
of afwijkend gebruik (met inbegrip van verkeerd gebruik en misbruik van geneesmiddelen) geeft 
een vollediger begrip van de bijwerkingen die schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. Het is 
echter belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen bijwerkingen die optreden in 
normale gebruiksomstandigheden en deze die optreden onder andere omstandigheden. Dit 
onderscheid moet duidelijk worden tijdens de meldingsprocedure.

Amendement 220
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – leden 1 en 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 
patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een veiligheidsonderzoek na 
toelating optreden.

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden gemeld of in het kader van een 
veiligheidsonderzoek na toelating 
optreden.

De vergunninghouders moeten ervoor 
zorgen dat die meldingen op één punt in de 
Gemeenschap toegankelijk zijn.

De vergunninghouders moeten ervoor 
zorgen dat die meldingen op één punt in de 
Gemeenschap toegankelijk zijn.

In afwijking van de eerste alinea worden 
vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
vastgelegd en gemeld.

In afwijking van de eerste alinea worden 
vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
vastgelegd en gemeld.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van patiënten en
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

Or. de

Motivering

Patiënten bijwerkingen rechtstreeks aan de fabrikanten te laten meedelen lijkt weinig zin te 
hebben. In dergelijke gevallen moet de dokter of apotheker de eerste gesprekspartner van de 
patiënt zijn. Meldingen kunnen ook worden gedaan via nationale webportalen. Het is niet nodig 
dat fabrikanten meldingen terug kunnen traceren tot individuele patiënten. Dit moet ook worden 
vermeden omwille van de gegevensbescherming.

Amendement 221
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houders van vergunningen voor het 1. De houders van vergunningen voor het 
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in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 
patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een veiligheidsonderzoek na 
toelating optreden.

in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap die hun ter kennis worden 
gebracht, vastleggen, ongeacht of zij op 
eigen initiatief door patiënten of 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden gemeld of in het kader van een 
klinische test of een veiligheidsonderzoek 
na toelating optreden.

De vergunninghouders moeten ervoor 
zorgen dat die meldingen op één punt in 
de Gemeenschap toegankelijk zijn.
In afwijking van de eerste alinea worden 
vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
vastgelegd en gemeld.

Vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
worden overeenkomstig Richtlijn 
2001/20/EG vastgelegd en gemeld.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen dient alle meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
ontvangt van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
door te geven aan de nationale bevoegde 
autoriteiten, binnen 45 dagen na 
ontvangst van die meldingen. De 
vergunninghouder deelt de patiënt en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg mee dat hun melding is 
doorgegeven naar de bevoegde 
autoriteiten die deze verder moeten 
afhandelen.
De nationale bevoegde autoriteiten mogen 
niet weigeren de meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen in 
behandeling te nemen die zij via de post, 
telefonisch, per fax of langs elektronische 
weg van patiënten en beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg ontvangen.

3. De informatie over alle ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap en in derde landen optreden, 
moet door de houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen binnen 
15 dagen na ontvangst van de melding, of 
bij ontbreken van een melding binnen 
15 dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch worden ingediend bij 

3. De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de nationale 
bevoegde autoriteiten worden ingediend.
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de databank en het netwerk voor 
gegevensverwerking als bedoeld in 
artikel 24 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 (hierna “de Eudravigilance-
databank” genoemd).
De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de 
Eudravigilance-databank worden 
ingediend.

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die optreden 
in de markten waar zij actief zijn, moet 
door de vergunninghouders binnen 45 
dagen na ontvangst van de melding 
elektronisch bij de nationale bevoegde 
autoriteiten worden ingediend.

Voor geneesmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten waarvoor het Bureau 
overeenkomstig artikel 27 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 een lijst van publicaties 
controleert, hoeven de vergunninghouders 
de in die medische literatuur opgenomen 
meldingen van vermoedelijke bijwerkingen 
niet bij de Eudravigilance-databank in te 
dienen, maar moeten zij wel alle overige 
medische literatuur bijhouden en de daarin 
opgenomen meldingen van vermoedelijke 
bijwerkingen indienen.

Voor geneesmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten waarvoor het Bureau 
overeenkomstig artikel 27 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 een lijst van publicaties 
controleert, hoeven de vergunninghouders 
de in die medische literatuur opgenomen 
meldingen van vermoedelijke bijwerkingen 
niet in te dienen, maar moeten zij wel alle 
overige medische literatuur bijhouden en 
de daarin opgenomen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen indienen.

4. De lidstaten hebben door middel van de 
Eudravigilance-databank toegang tot 
meldingen van bijwerkingen en zij 
beoordelen de kwaliteit van de informatie 
die van vergunninghouders wordt 
ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen en vragen zij de 
vergunninghouders een follow-up van 
dergelijke meldingen te verrichten. De 
vergunninghouders moeten de door hen 
ontvangen follow-upinformatie bij de 
Eudravigilance-databank indienen.

4. De lidstaten beoordelen de kwaliteit van 
de informatie die van vergunninghouders 
wordt ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat bevoegde autoriteiten van de lidstaten een duidelijk zicht hebben op de 
bijwerkingen die in hun land optreden. Door te eisen dat de meldingen worden ingediend via het 
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geneesmiddelenbewakingssysteem van de lidstaat waar de bijwerking optrad, kan de kwaliteit 
van de inhoud van de Eudravigilance-databank worden gewaarborgd.

Bovendien zal een centralisatie van alle meldingen op Europees niveau zonder regionale of 
nationale analyse de data verdunnen en doen wijzigen. Dit zou een gedetailleerde analyse en 
interpretatie verhinderen en de Eudravigilance-databank uiteindelijk ondoeltreffend maken.

Amendement 222
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tenzij dit gerechtvaardigd is om 
geneesmiddelenbewakingsredenen, 
mogen individuele lidstaten houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen geen bijkomende meldingseisen 
opleggen.

Or. en

Motivering

Een van doelstellingen van het voorstel van de Commissie, en zoals vermeld in overweging 5 van 
de Verordening, is dat de toepassing ervan niet leidt tot bijkomende nationale vereisten. 
Bijkomende nationale vereisten vergen veel middelen en tijd, zowel voor de autoriteiten als voor 
de houders van een vergunning voor het in de handel brengen, en kunnen een geharmoniseerde 
detectie van signalen zelfs onmogelijk maken.

Amendement 223
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 
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patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een veiligheidsonderzoek na 
toelating optreden.

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden gemeld of in het kader van een 
veiligheidsonderzoek na toelating 
optreden.

De vergunninghouders moeten ervoor 
zorgen dat die meldingen op één punt in de 
Gemeenschap toegankelijk zijn.

De vergunninghouders moeten ervoor 
zorgen dat die meldingen op één punt in de 
Gemeenschap toegankelijk zijn.

In afwijking van de eerste alinea worden 
vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
vastgelegd en gemeld.

In afwijking van de eerste alinea worden 
vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
vastgelegd en gemeld.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van patiënten en
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

Or. de

Motivering

Patiënten bijwerkingen rechtstreeks aan de fabrikanten te laten meedelen lijkt weinig zin te 
hebben. In dergelijke gevallen moet de dokter of apotheker de eerste gesprekspartner van de 
patiënt zijn. Meldingen kunnen ook worden gedaan via nationale webportalen. Het is niet nodig 
dat fabrikanten meldingen terug kunnen traceren tot individuele patiënten. Dit moet ook worden 
vermeden omwille van de gegevensbescherming.

Amendement 224
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De houders van de vergunning voor het 
in de handel brengen mogen geen
meldingen van vermoedelijke bijwerkingen 
die hij elektronisch ontvangt van patiënten 
en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

2. De houders van de vergunning voor het 
in de handel brengen moeten alle
meldingen van vermoedelijke bijwerkingen 
die zij ontvangen van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
binnen de 7 dagen na ontvangst van de 
meldingen doorsturen naar de nationale 
bevoegde autoriteiten. De houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet de patiënt en beroepsbeoefenaar in 
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de gezondheidszorg meedelen dat hun 
melding werd doorgestuurd naar de 
bevoegde autoriteiten die instaan voor de 
opvolging ervan.
Zo nodig betrekken de lidstaten patiënten 
en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen.
De nationale bevoegde autoriteiten mogen 
niet weigeren de meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen in 
behandeling te nemen die zijn via de post, 
telefonisch, per fax of langs elektronische 
weg van patiënten of beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg ontvangen, 
weigeren.

Or. en

Motivering

Het gebruik van webformaten voor de meldingen (Verordening, art. 25) kan het probleem van de 
volledigheid aan de orde stellen, maar het versturen van meldingen via het internet zou ook een 
groot deel van de bevolking, namelijk ouderen en personen die niet met de computer kunnen 
werken, uitsluiten van deze mogelijkheid/dit recht. Daarom zouden consumenten meer 
mogelijkheden moeten hebben om meldingen in te dienen dan enkel via het internet (In de VS 
laat de Food and Drug Administration (FDA) consumenten toe online, via e-mail, fax of 
telefonisch meldingen in te dienen).

Amendement 225
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch of langs elke andere gepaste 
weg ontvangt van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

Or. fr
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Motivering

Het is belangrijk het indienen van meldingen van bijwerkingen niet te verhinderen door 
technologische barrières op te werpen. Sommige mensen hebben namelijk niet 
noodzakelijkerwijs toegang tot internet, of hebben moeite zich ervan te bedienen.

Amendement 226
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de 
Eudravigilance-databank worden 
ingediend.

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de 
Eudravigilance-databank worden 
ingediend. Houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen die zijn toegelaten op 
basis van Artikel 10 bis en houders van 
registraties voor geneesmiddelen vermeld 
in de artikelen 14 t/m 16 bis zijn 
vrijgesteld van bovenstaande verplichting.

Or. en

Motivering

De voorgestelde nieuwe verplichting voor farmaceutische bedrijven om alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen (met inbegrip van niet-medisch bevestigde meldingen van 
consumenten) te melden zal een massale impact hebben op de werklast van zowel de industrie 
als de regulerende autoriteiten aangezien de meeste gevallen niet-ernstige, onbevestigde 
meldingen van consumenten betreffen. Naast de grote hoeveelheid middelen voor 
geneesmiddelenbewaking die dit zou opslorpen, zal het vergaren van dergelijke gegevens vanuit 
het oogpunt van de volksgezondheid geen toegevoegde waarde betekenen voor oude 
geneesmiddelen. Integendeel, het zou de detectie van mogelijke nieuwe veiligheidssignalen 
kunnen schaden. 
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Amendement 227
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 3 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De informatie over alle ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap en in derde landen optreden, 
moet door de houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen binnen 
15 dagen na ontvangst van de melding, of 
bij ontbreken van een melding binnen 
15 dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch worden ingediend bij 
de databank en het netwerk voor 
gegevensverwerking als bedoeld in 
artikel 24 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 (hierna “de Eudravigilance-
databank” genoemd).

3. De informatie over alle ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de Unie
en in derde landen optreden, moet door de 
houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen binnen 15 dagen na 
ontvangst van de melding, of bij ontbreken 
van een melding binnen 15 dagen na de 
dag waarop de vergunninghouder kennis 
neemt van het voorval elektronisch worden 
ingediend bij de databank en het netwerk 
voor gegevensverwerking als bedoeld in 
artikel 24 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 (hierna “de Eudravigilance-
databank” genoemd) en moet hierbij 
specificeren of zij optraden bij normaal 
bij de mens gebruikte doses om ziekte te 
voorkomen, vast te stellen of te genezen of 
om de fysiologische functie te herstellen, 
corrigeren of wijzigen, ten gevolge van 
een medicatiefout of van gebruik dat niet 
overeenstemt met de goedgekeurde 
samenvatting van de kenmerken van het 
product.

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de 
Eudravigilance-databank worden 
ingediend.

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de Unie
optreden, moet door de houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen binnen 90 dagen na ontvangst van 
de melding, of bij ontbreken van een 
melding na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval elektronisch bij de Eudravigilance-
databank worden ingediend en hierbij 
specificeren of zij optraden bij normaal 
bij de mens gebruikte doses om ziekte te 
voorkomen, vast te stellen of te genezen of 
om de fysiologische functie te herstellen, 
corrigeren of wijzigen, ten gevolge van 
een medicatiefout of van gebruik dat niet 
overeenstemt met de goedgekeurde 
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samenvatting van de kenmerken van het 
product.

Or. fr

Motivering

Door de definitie van “bijwerking” te verruimen zodat ze ook neveneffecten omvat die het gevolg 
zijn van medicatiefouten of gebruik dat niet overeenstemt met de goedgekeurde samenvatting van 
kenmerken van het product (met inbegrip van verkeerd gebruik of misbruik van geneesmiddelen) 
geeft een vollediger beeld van de bijwerkingen die schadelijk kunnen zijn voor patiënten. Het is 
echter belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen bijwerkingen die optreden in 
normale gebruiksomstandigheden en andere bijwerkingen. Dit onderscheid moet duidelijk 
worden gemaakt in de meldingsprocedure.

Amendement 228
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 3 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De informatie over alle ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap en in derde landen optreden, 
moet door de houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen binnen
15 dagen na ontvangst van de melding, of 
bij ontbreken van een melding binnen 
15 dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch worden ingediend bij 
de databank en het netwerk voor 
gegevensverwerking als bedoeld in 
artikel 24 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 (hierna “de Eudravigilance-
databank” genoemd).

3. De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de nationale 
bevoegde autoriteiten worden ingediend.

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de 
Eudravigilance-databank worden 

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die optreden 
op de markten waarop zij actief zijn, moet 
door de vergunninghouders binnen 
vijfenveertig dagen na ontvangst van de 
melding, of bij ontbreken van een melding 
na de dag waarop de vergunninghouder 
kennis neemt van het voorval, elektronisch 
bij de nationale bevoegde autoriteiten
worden ingediend.
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ingediend.

Or. en

Amendement 229
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten hebben door middel van de 
Eudravigilance-databank toegang tot 
meldingen van bijwerkingen en zij 
beoordelen de kwaliteit van de informatie 
die van vergunninghouders wordt 
ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen en vragen zij de 
vergunninghouders een follow-up van 
dergelijke meldingen te verrichten. De 
vergunninghouders moeten de door hen 
ontvangen follow-upinformatie bij de 
Eudravigilance-databank indienen.

4. De lidstaten beoordelen de kwaliteit van 
de informatie die van vergunninghouders 
wordt ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen.

Or. en

Amendement 230
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten hebben door middel van de 
Eudravigilance-databank toegang tot 
meldingen van bijwerkingen en zij
beoordelen de kwaliteit van de informatie 
die van vergunninghouders wordt 
ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 

De lidstaten hebben door middel van de 
Eudravigilance-databank toegang tot 
meldingen van bijwerkingen en zij
beoordelen de kwaliteit van de informatie 
die van vergunninghouders wordt 
ontvangen.
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hen ontvangen meldingen en vragen zij de 
vergunninghouders een follow-up van 
dergelijke meldingen te verrichten. De 
vergunninghouders moeten de door hen 
ontvangen follow-upinformatie bij de 
Eudravigilance-databank indienen.

Or. en

Amendement 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
en patiënten worden gemeld.

De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden gemeld. Wat betreft vermoedelijke 
bijwerkingen die door patiënten worden 
gemeld, mogen de lidstaten beslissen of 
deze rechtstreeks, dan wel via 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld.

Or. en

Motivering

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it is 
feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear cases 
resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the “noise” 
of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health care 
professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The decision 
concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals should be up 
to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Amendement 232
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en patiënten worden gemeld.

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en patiënten worden gemeld en 
specificeren hierbij of zij optraden bij 
normaal bij de mens gebruikte doses om 
ziekte te voorkomen, vast te stellen of te
genezen of om de fysiologische functie te 
herstellen, corrigeren of wijzigen, ten 
gevolge van een medicatiefout of van 
gebruik dat niet overeenstemt met de 
goedgekeurde samenvatting van de 
kenmerken van het product.

Or. fr

Motivering

Door het concept van “bijwerking” te verruimen zodat het ook neveneffecten omvat diehet 
gevolg zijn van medicatiefouten of gebruik dat niet overeenstemt met de goedgekeurde 
samenvatting van kenmerken van het product (met inbegrip van verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen) geeft een vollediger beeld van de bijwerkingen die schadelijk kunnen zijn 
voor patiënten. Het is echter belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen bijwerkingen 
die optreden in normale gebruiksomstandigheden en andere bijwerkingen. Dit onderscheid moet 
duidelijk worden gemaakt in de meldingsprocedure.

Amendement 233
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid worden 
ingediend.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid of via elke 
andere gepaste weg worden ingediend.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk het indienen van meldingen van bijwerkingen niet te verhinderen door 
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technologische hindernissen op te werpen. Sommige mensen hebben namelijk niet 
noodzakelijkerwijs toegang tot internet of hebben moeite zich ervan te bedienen.

Amendement 234
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid worden
ingediend.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid kunnen worden
ingediend.

Or. 

Motivering

De meeste vermoedelijke gevallen worden via brief of fax meegedeeld. Indien elektronische 
meldingen de enige mogelijkheid zouden zijn, zou dit de meldingsbereidheid kunnen verminderen 
(vooral vanwege beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg). Daarom moeten verschillende 
meldingsmethoden beschikbaar zijn.

Amendement 235
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid worden
ingediend.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid kunnen worden 
ingediend.

Or. de

Motivering

Ervaring heeft uitgewezen dat de meeste vermoedelijke gevallen via brief of fax worden 
meegedeeld. Indien elektronische meldingen de enige mogelijkheid zouden zijn, zou dit de 
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meldingsbereidheid kunnen verminderen (vooral vanwege beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg). Daarom moeten verschillende meldingsmethoden beschikbaar zijn.

Amendement 236
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en 
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn.
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten of te wijten aan gebruik 
dat niet overeenstemt met de 
goedgekeurde samenvatting van 
kenmerken van het producten beschikbaar 
worden gesteld aan de Eudravigilance-
databank en de autoriteiten die in die 
lidstaat voor de patiëntenveiligheid 
verantwoordelijk zijn. Zij zorgen er ook 
voor dat alle vermoedelijke bijwerkingen 
die worden gemeld bij de autoriteiten die in 
die lidstaat verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

Or. de

Motivering

De schrapping van het vroegere criterium van “doses die normaal worden gebruikt” in de 
definitie van bijwerking (artikel 1, punt 11), betekent dat medicatiefouten en afwijkend gebruik 
voortaan worden opgenomen. Meldingen over bijwerkingen moeten daarom ook vermelden of 
dergelijke reacties te wijten zijn aan gebruik dat overeenstemt met de goedgekeurde 
samenvatting van de eigenschappen van het product. In de gegevensbank moet een verwijzing 
worden toegevoegd naar dergelijk afwijkend gebruik daar dit van betekenis is voor de 
risicobeoordeling.
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Amendement 237
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank.

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank en specificeren 
hierbij of zij optraden bij normaal bij de 
mens gebruikte doses om ziekte te 
voorkomen, vast te stellen of te genezen of 
om de fysiologische functie te herstellen, 
corrigeren of wijzigen, ten gevolge van 
een medicatiefout of van gebruik dat niet 
overeenstemt met de goedgekeurde 
samenvatting van de kenmerken van het 
product.

Or. fr

Motivering

Door het concept van “bijwerking” te verruimen zodat het ook neveneffecten omvat die het 
gevolg zijn van medicatiefouten of gebruik dat niet overeenstemt met de goedgekeurde 
samenvatting van kenmerken van het product (met inbegrip van verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen) geeft een vollediger beeld van de bijwerkingen die schadelijk kunnen zijn 
voor patiënten. Het is echter belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen bijwerkingen 
die optreden in normale gebruiksomstandigheden en andere bijwerkingen. Dit onderscheid moet 
duidelijk worden gemaakt in de meldingsprocedure.

Amendement 238
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
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medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en 
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn.
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

medicatiefouten of te wijten aan gebruik 
dat niet overeenstemt met de 
goedgekeurde samenvatting van 
kenmerken van het product beschikbaar 
worden gesteld aan de Eudravigilance-
databank en de autoriteiten die in die 
lidstaat voor de patiëntenveiligheid 
verantwoordelijk zijn. Zij zorgen er ook 
voor dat alle vermoedelijke bijwerkingen 
die worden gemeld bij de autoriteiten die in 
die lidstaat verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

Or. de

Motivering

De schrapping van het vroegere criterium van “doses die normaal worden gebruikt” in de 
definitie van bijwerking (artikel 1, punt 11), betekent dat medicatiefouten en afwijkend gebruik 
voortaan worden opgenomen. Meldingen over bijwerkingen moeten daarom ook vermelden of 
dergelijke reacties te wijten zijn aan gebruik dat overeenstemt met de goedgekeurde 
samenvatting van de eigenschappen van het product. In de gegevensbank moet een verwijzing 
worden toegevoegd naar dergelijk afwijkend gebruik daar dit van betekenis is voor de 
risicobeoordeling.

Amendement 239
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en patiënten worden gemeld.

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, patiënten en houders van 
een vergunning dan wel programma’s 
voor de melding en de preventie van 
medicatiefouten worden gemeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid worden

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen zowel 
via de nationale webportalen inzake 
geneesmiddelenveiligheid als per post, 
telefonisch of per fax kunnen worden
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ingediend. ingediend.

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank.

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank.

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen hebben door middel van 
de Eudravigilance-databank toegang tot die 
meldingen.

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen, beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten hebben 
door middel van de Eudravigilance-
databank, die permanent en direct 
toegankelijk moet worden gemaakt,
toegang tot die meldingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn.
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en 
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn 
alsmede voor de onafhankelijke 
programma’s voor de melding en 
preventie van medicatiefouten. Zij zorgen 
er ook voor dat alle vermoedelijke 
bijwerkingen die worden gemeld bij de 
autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

Or. en

Amendement 240
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en patiënten worden gemeld.

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, patiënten en houders van 
een vergunning dan wel in het kader van 
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programma’s voor de melding en de 
preventie van medicatiefouten worden 
gemeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid worden
ingediend.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen zowel
via de nationale webportalen inzake 
geneesmiddelenveiligheid als per post, 
telefonisch of per fax kunnen worden
ingediend.

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank.

2. De lidstaten dienen de informatie 
omtrent op hun grondgebied 
waargenomen bijwerkingen binnen 30 
dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 zijn 
ontvangen, elektronisch in bij de databank 
en het netwerk voor gegevensverwerking 
als bedoeld in artikel 24 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd).

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen hebben door middel van 
de Eudravigilance-databank toegang tot die 
meldingen.

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen, beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten hebben 
door middel van de Eudravigilance-
databank, die permanent en direct 
toegankelijk moet worden gemaakt
toegang tot die meldingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn.
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank, de 
autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn.
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

Or. en
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Motivering

Het is essentieel dat bevoegde autoriteiten van de lidstaten een duidelijk zicht hebben op de 
bijwerkingen die in hun land optreden. Door te eisen dat de meldingen worden ingediend via het 
geneesmiddelenbewakingssysteem van de lidstaat waar de bijwerking optrad, kan de kwaliteit 
van de inhoud van de Eudravigilance-databank worden gewaarborgd. 

Bovendien zal een centralisatie van alle meldingen op Europees niveau zonder regionale of 
nationale analyse de data verdunnen en doen wijzigen. Dit zou een gedetailleerde analyse en 
interpretatie verhinderen en de Eudravigilance-databank uiteindelijk ondoeltreffend maken.

Amendement 241
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en patiënten worden gemeld.

1. De lidstaten leggen alle op hun 
grondgebied optredende vermoedelijke 
bijwerkingen vast die hun door
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, patiënten en houders van 
een vergunning dan wel programma’s 
voor de melding en de preventie van 
medicatiefouten worden gemeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid worden
ingediend.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen zowel 
via de nationale webportalen inzake 
geneesmiddelenveiligheid als per post, 
telefonisch of per fax kunnen worden
ingediend.

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank.

2. De lidstaten dienen informatie omtrent 
op hun grondgebied waargenomen 
bijwerkingen binnen 15 dagen na 
ontvangst van een melding als bedoeld in 
lid 1, of, indien geen melding is 
ontvangen, binnen 15 dagen nadat de 
bevoegde autoriteit van het geval kennis 
heeft genomen, elektronisch in bij het 
netwerk voor gegevensverwerking en de in 
artikel 24 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 bedoelde databank (hierna “de 
Eudravigilance-databank”).

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen hebben door middel van 

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen, beroepsbeoefenaren in 
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de Eudravigilance-databank toegang tot die 
meldingen.

de gezondheidszorg en patiënten hebben 
door middel van de Eudravigilance-
databank, die permanent en direct 
toegankelijk moet worden gemaakt, 
toegang tot die meldingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn.
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en 
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn 
alsmede voor de onafhankelijke 
programma’s voor de melding en 
preventie van medicatiefouten. Zij zorgen 
er ook voor dat alle vermoedelijke 
bijwerkingen die worden gemeld bij de 
autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

Or. en

Amendement 242
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten bij het Bureau 
periodieke veiligheidsverslagen indienen 
met:

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten bij het Bureau 
periodieke veiligheidsverslagen indienen in 
de volgende gevallen:

a) samenvattingen van de gegevens die 
van belang zijn voor de voordelen en 
risico’s van het geneesmiddel;

a) wanneer een dergelijke verplichting 
overeenkomstig artikel 21 bis of 22 als 
voorwaarde aan de vergunning voor het
in de handel brengen is verbonden; of

b) een wetenschappelijke afweging van de 
voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel;

b) wanneer overeenkomstig artikel 107 
quater, leden 3 en 4, een communautaire 
referentiedatum en indieningsfrequentie 
voor periodieke veiligheidsverslagen zijn 
vastgesteld, onder de in artikel 107 quater, 
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lid 5, vermelde voorwaarden.
De onder b) bedoelde afweging wordt 
gebaseerd op alle beschikbare gegevens, 
waaronder gegevens afkomstig van 
klinische proeven betreffende niet-
toegelaten indicaties en populaties.
De periodieke veiligheidsverslagen 
worden elektronisch ingediend.
2. Het Bureau stuurt de in lid 1 bedoelde 
verslagen aan het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking, het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en de coördinatiegroep.

2. Periodieke veiligheidsverslagen zullen 
omvatten:

a) een wetenschappelijke afweging van de 
voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel;
b) alle gegevens over het afzetvolume van 
het geneesmiddel en alle in het bezit van 
de vergunninghouder zijnde gegevens 
over het aantal medische recepten.
De onder b) bedoelde afweging wordt 
gebaseerd op alle beschikbare gegevens, 
waaronder gegevens afkomstig van 
klinische proeven betreffende niet-
toegelaten indicaties en populaties.
De periodieke veiligheidsverslagen 
worden elektronisch ingediend.

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor 
het in de handel brengen van de in artikel 
10, 10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van 
registraties voor de in artikel 14 of 16 bis 
bedoelde geneesmiddelen, alleen in de 
volgende gevallen periodieke 
veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen:
(a) wanneer een dergelijke verplichting 

overeenkomstig artikel 21 bis of 22 als 
voorwaarde aan de vergunning voor het 
in de handel brengen is verbonden; of
(b) wanneer overeenkomstig artikel 107 

quater, leden 3 en 4, een communautaire 
referentiedatum en indieningsfrequentie 
voor periodieke veiligheidsverslagen zijn 
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vastgesteld, onder de in artikel 107 quater, 
lid 5, vermelde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het lijkt onverantwoord generische geneesmiddelen enz. uit te sluiten terwijl voor sommige 
oude, originele geneesmiddelen periodieke veiligheidsverslagen misschien niet altijd nodig zijn. 
Het is eerlijker hetzelfde systeem toe te passen voor alle soorten geneesmiddelen. 

Amendement 243
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 ter – lid 3 – introduction

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van registraties 
voor de in artikel 14 of 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen, alleen in de volgende 
gevallen periodieke veiligheidsverslagen 
voor die geneesmiddelen indienen:

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van registraties 
voor de in artikel 14 of 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen om de drie jaar periodieke 
veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen, behalve in de 
volgende gevallen:

Or. fr

Motivering

Exempting certain types of medicines from the rules on periodic safety update reports (generic 
medicines, medicines whose active substances have had a well-established medical use for at 
least ten years, certain homeopathic medicines, certain traditional, plant-based medicines, etc.) 
can be problematic. In the case of generics, if the branded product is no longer on the market, 
there will be no further periodic reports available for those medicines. Also, adverse effects may 
appear long after products are placed on the market (as with DiAntalvic, for example). So there 
cannot be a systematic exemption for certain medicines, but a longer reporting period is 
acceptable.
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Amendement 244
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 ter – lid 3 – inleidende woorden

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– In afwijking 
van lid 1 van dit artikel moeten houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen van de in artikel 10, 10 bis of 10 
quater bedoelde geneesmiddelen en 
houders van registraties voor de in artikel 
14 of 16 bis bedoelde geneesmiddelen, 
alleen in de volgende gevallen periodieke 
veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen:

– In afwijking 
van lid 1 van dit artikel moeten houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen van de in artikel 10, 10 bis of 10 
quater en 16 bedoelde geneesmiddelen en 
houders van registraties voor de in artikel 
14 of 16 bis bedoelde geneesmiddelen, 
alleen in de volgende gevallen periodieke 
veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen:

Or. en

Motivering

Homeopathische geneesmiddelen combineren kwaliteit en een laag risicoprofiel met een lange 
ervaring en traditie in de EU. Dit is ook het geval voor homeopathische geneesmiddelen die een 
vergunning voor het in handel brengen kregen overeenkomstig artikel 16. Deze producten 
moeten op dezelfde manier worden vrijgesteld als andere vergelijkbare veilige producten.

Amendement 245
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 ter – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van registraties 
voor de in artikel 14 of 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen, alleen in de volgende 
gevallen periodieke veiligheidsverslagen 
voor die geneesmiddelen indienen:

3. Houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen van de in artikel 10, 10 
bis of 10 quater bedoelde geneesmiddelen 
en houders van registraties voor de in 
artikel 14 tot 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen, moeten geen periodieke 
veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen. In afwijking 
moeten houders van vergunningen voor 
het in de handel brengen van 



PE438.412v02-00 154/175 AM\808932NL.doc

NL

geneesmiddelen in de volgende gevallen 
periodieke veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen:

Or. en

Motivering

De vrijstelling voor geneesmiddelen die reeds lang in gebruik zijn om periodieke 
veiligheidsverslagen in te dienen, wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze geneesmiddelen 
al een lange periode in de handel zijn en hun veiligheidsprofiel wel bekend en goed 
gedocumenteerd is. Bijgevolg lijkt het onnodig voor regelgevers, lastig voor vergunninghouders 
en waardeloos voor de veiligheid van de consument om voor deze geneesmiddelen verslagen te 
eisen. De manier waarop de vrijstelling op dit ogenblik in het voorstel van de Commissie wordt 
geformuleerd, is echter dubbelzinnig en moet verduidelijkt worden. 

Amendement 246
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 ter – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van registraties 
voor de in artikel 14 of 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen, alleen in de volgende 
gevallen periodieke veiligheidsverslagen 
voor die geneesmiddelen indienen:

In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater en 16 bedoelde 
geneesmiddelen en houders van registraties 
voor de in artikel 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen, alleen in de volgende 
gevallen periodieke veiligheidsverslagen 
voor die geneesmiddelen indienen:

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen bedoeld in Richtlijn art. 16 hebben een vergelijkbaar veiligheidsprofiel aan 
deze bedoeld in art. 10, 10 bis, 10 quater en 16 bis. Art. 16, lid 3 blijft onaangeroerd.

Amendement 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 ter – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van registraties 
voor de in artikel 14 of 16 bis bedoelde 
geneesmiddelen, alleen in de volgende 
gevallen periodieke veiligheidsverslagen 
voor die geneesmiddelen indienen:

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
moeten houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen van de in artikel 10, 
10 bis of 10 quater bedoelde 
geneesmiddelen en houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van producten die actieve 
bestanddelen bevatten die voldoen aan de 
criteria van het concept van 
geneesmiddelen die reeds lang in de 
medische praktijk worden gebruikt 
vermeld in bijlage I, deel II, punt 1 (bis) 
van deze richtlijn, en houders van 
registraties voor de in artikel 16 of 16 bis 
bedoelde geneesmiddelen, alleen in de 
volgende gevallen periodieke 
veiligheidsverslagen voor die 
geneesmiddelen indienen:

Or. en

Motivering

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised – e.g. even medicinal products placed on the market prior to 
the establishment of the ‘bibliographic application’ in Article 10a of Directive 2001/83/EG 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 because 
of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the criteria of Title 
IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EG). The Commission intended to exclude products 
under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Amendement 248
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 quater – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen die vóór [datum 
invoegen die vermeld is in artikel 3, lid 1, 

2. Houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen die vóór [datum 
invoegen die vermeld is in artikel 3, lid 1, 
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tweede alinea] zijn verleend en waarvoor 
de indieningsfrequentie en –data van de 
periodieke veiligheidsverslagen niet als 
voorwaarde voor de vergunning voor het in 
de handel brengen zijn vastgelegd, dienen 
de periodieke veiligheidsverslagen 
overeenkomstig de tweede alinea van dit 
lid in totdat in de vergunning voor het in de 
handel brengen of overeenkomstig de leden 
3, 4, 5 of 6 een andere indieningsfrequentie 
of andere indieningsdata voor die verslagen 
worden vastgesteld.

tweede alinea] zijn verleend en waarvoor 
de indieningsfrequentie en –data van de 
periodieke veiligheidsverslagen niet als 
voorwaarde voor de vergunning voor het in 
de handel brengen zijn vastgelegd, dienen 
de periodieke veiligheidsverslagen 
overeenkomstig de tweede alinea van dit 
lid in totdat in de vergunning voor het in de 
handel brengen of overeenkomstig de leden 
3, 4, 5 of 6 een andere indieningsfrequentie 
of andere indieningsdata voor die verslagen 
worden vastgesteld. Deze verplichting 
omvat geen producten bedoeld in art. 107 
ter, lid 3, tenzij de voorwaarden bepaald 
in letters (a) en (b) van artikel 107 ter, lid 
3, van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Het voorstel heeft tot doel de geneesmiddelenbewakingsprocedures te vereenvoudigen en 
evenredigheid te waarborgen. Art. 107 quater, lid 2, in zijn huidige formulering is inconsequent 
met de introductie van een algemene vrijstelling voor de producten opgesomd in art. 170 ter, lid 
3. De vrijstelling moet daarom ook in deze bepaling van toepassing zijn om een coherente 
aanpak te waarborgen. Aangezien autoriteiten nog steeds de mogelijkheid hebben in individuele 
gevallen periodieke veiligheidsverslagen aan te vragen, zou de veiligheid van de patiënten 
hierdoor geen nadelen ondervinden.

Amendement 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 octies – leden 1, 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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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.

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. Alvorens 
een dergelijk besluit goed te keuren moet 
de coördinatiegroep de betrokken houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen in staat stellen binnen de nader 
te bepalen vereiste tijdlimieten schriftelijk 
of mondeling uitleg te geven.

2. Als het advies van de coördinatiegroep 
bij consensus wordt goedgekeurd, stelt de 
voorzitter vast dat algehele instemming is 
bereikt en stelt hij de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
daarvan in kennis. De lidstaten leggen het 
advies binnen het daarvoor vastgestelde 
tijdschema ten uitvoer door zo nodig de 
betrokken vergunningen voor het in de 
handel brengen te handhaven, te wijzigen, 
te schorsen of in te trekken, en stellen de 
Commissie en de coördinatiegroep daarvan 
in kennis.
Als het niet mogelijk is een advies bij 
consensus goed te keuren, wordt het 
meerderheidsadvies aan de Commissie 
gezonden, die de procedure van artikelen 
33 en 34 toepast. In afwijking van artikel 
34, lid 1, is echter de in artikel 121, lid 2, 
vermelde procedure van toepassing.

2. Als het advies van de coördinatiegroep 
bij consensus wordt goedgekeurd, stelt de 
voorzitter vast dat algehele instemming is 
bereikt en stelt hij de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
daarvan in kennis. De lidstaten leggen het 
advies binnen het daarvoor vastgestelde 
tijdschema ten uitvoer door zo nodig de 
betrokken vergunningen voor het in de 
handel brengen te handhaven, te wijzigen, 
te schorsen of in te trekken, en stellen de 
Commissie en de coördinatiegroep daarvan 
in kennis.
Als het niet mogelijk is een advies bij 
consensus goed te keuren, wordt het 
meerderheidsadvies aan de Commissie 
gezonden, die de procedure van artikelen 
33 en 34 toepast. In afwijking van artikel 
34, lid 1, is echter de in artikel 121, lid 2, 
vermelde procedure van toepassing. De 
etappes van de procedure beschreven in 
artikel 32 lid 4 van Richtlijn 2004/83/EG 
zijn mogelijk van toepassing.

3. 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 ten minste een van de betrokken 
vergunningen volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, wordt door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
binnen dertig dagen na ontvangst van het 
rapport van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 

3. 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 ten minste een van de betrokken 
vergunningen volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, wordt door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
binnen dertig dagen na ontvangst van het 
rapport van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
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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.

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. De etappes 
van de procedure beschreven in artikel 9 
lid 2 van Verordening (EG) Nr. 726/2004 
zijn mogelijk van toepassing.

Or. fr

Motivering

De uiteindelijke beslissingen moeten consistent worden goedgekeurd volgens hetzelfde patroon 
als de andere regelgevingsprocedures terwijl rekening wordt gehouden met de dringendheid van 
de bepaalde te behandelen zaken.

Amendement 250
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. Het 
advies wordt onmiddellijk gepubliceerd 
met vermelding van alle standpunten van 
de minderheid.

Or. fr
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Amendement 251
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 octies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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 ten minste een van de betrokken 
vergunningen volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, wordt door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
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.

3. 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 ten minste een van de betrokken 
vergunningen volgens de procedure van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, wordt door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
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. Het advies 
wordt onmiddellijk gepubliceerd met 
vermelding van alle standpunten van de 
minderheid.

Or. fr

Amendement 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 decies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de volgende gevallen leidt een lidstaat 
de procedure overeenkomstig deze afdeling 
in door de andere lidstaten, het Bureau en
de Commissie hiervan kennisgeving te 

1. In de volgende gevallen leidt een lidstaat 
de procedure overeenkomstig deze afdeling 
in door de andere lidstaten, het Bureau, de 
Commissie en de eventuele getroffen 
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doen: houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen hiervan kennisgeving te 
doen:

a) wanneer hij overweegt een vergunning 
voor het in de handel brengen te schorsen 
of in te trekken;

a) wanneer hij, in het licht van het 
resultaat van de evaluatie van 
geneesmiddelenbewakingsgegevens, een 
van de volgende voorschriften overweegt:
- een vergunning voor het in de handel 
brengen te schorsen of in te trekken;

b) wanneer hij overweegt de verstrekking 
van een geneesmiddel te verbieden;

- de verstrekking van een geneesmiddel te 
verbieden;

c) wanneer hij overweegt te weigeren een 
vergunning voor het in de handel brengen 
te verlengen;

- te weigeren een vergunning voor het in de 
handel brengen te verlengen;

d) wanneer hem door de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt medegedeeld dat deze op grond van 
bezorgdheid omtrent de veiligheid het in de 
handel brengen van een geneesmiddel heeft 
onderbroken of een vergunning voor het in 
de handel brengen heeft ingetrokken, of 
voornemens is dit te doen;

b) wanneer hem door de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt medegedeeld dat deze op grond van 
bezorgdheid omtrent de veiligheid het in de 
handel brengen van een geneesmiddel heeft 
onderbroken of een vergunning voor het in 
de handel brengen heeft ingetrokken, of 
voornemens is dit te doen;

e) wanneer hij nieuwe contra-indicaties, 
een verlaging van de aanbevolen dosering 
of een beperking van de indicaties 
noodzakelijk acht;
f) wanneer hij bij een inspectie in het kader 
van de geneesmiddelenbewaking ernstige 
tekortkomingen heeft geconstateerd.

c) wanneer hij bij een inspectie in het kader 
van de geneesmiddelenbewaking ernstige 
tekortkomingen heeft geconstateerd.

Or. fr

Motivering

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen moet zeer snel op de hoogte kunnen 
worden gebracht zodra de procedure is ingeleid zodat hij de nodige bewijzen en informatie kan 
verzamelen voor een snelle afhandeling van de procedure. Aangezien gevallen die een 
herziening of beperking van een vergunning voor het in de handel brengen vereisen, omvat zijn 
in artikel 31 van Richtlijn 2001/81/EG, moeten verwarring en formaliteiten door dubbele 
procedures worden vermeden.
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Amendement 253
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 duodecies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid. Met het oog op 
deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden.

2. Het Raadgevend beoordelingscomité
voor de afweging van risico’s/baten van 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid. Met het oog op 
deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden als onderdeel van de 
analyse van de afweging van 
risico’s/baten.

De openbare hoorzittingen worden 
aangekondigd op het Europees webportaal 
voor geneesmiddelenveiligheid. In de 
aankondiging wordt informatie gegeven 
over de wijze waarop de 
vergunninghouders en het publiek aan de 
hoorzitting kunnen deelnemen.

De openbare hoorzittingen worden 
aangekondigd op het Europees webportaal 
voor geneesmiddelenveiligheid. In de 
aankondiging wordt informatie gegeven 
over de wijze waarop de 
vergunninghouders en het publiek aan de 
hoorzitting kunnen deelnemen.

Het Bureau biedt allen die daarom 
verzoeken de gelegenheid in persoon of via 
internet aan de hoorzitting deel te nemen.

Het Bureau biedt allen die daarom 
verzoeken de gelegenheid in persoon of via 
internet aan de hoorzitting deel te nemen.

Wanneer een vergunninghouder of een 
andere persoon die informatie wil 
verstrekken over commercieel 
vertrouwelijke gegevens beschikt die voor 
de procedure van belang zijn, kan hij 
verzoeken deze gegevens tijdens een 
besloten hoorzitting aan het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking te mogen 
presenteren.

Wanneer een vergunninghouder of een 
andere persoon die informatie wil 
verstrekken over commercieel 
vertrouwelijke gegevens beschikt die voor 
de procedure van belang zijn, kan hij 
verzoeken deze gegevens tijdens een 
besloten hoorzitting aan het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking te mogen 
presenteren.

Wanneer een openbare hoorzitting wordt 
georganiseerd, wordt na afloop een 
voorlopig verslag gepubliceerd.

Or. fr

Motivering

Organising public hearings is one way to make the pharmacovigilance system more transparent. 
However, the period at the end of which the Pharmacovigilance Advisory Committee makes a 
recommendation with a statement of reasons (60 days) is rather long. In order to prevent any 
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alarmist or unsettling coverage in the media it is important to be able to publish a preliminary 
report at the conclusion of the public hearing, without prejudging the Committee’s final 
conclusions. It is also important for the hearing to consider both benefits and risks, rather than 
merely taking a risk analysis approach. The most important thing is for the risk/benefit ratio to 
be positive.

Amendement 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 duodecies – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid. Met het oog op 
deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden.

2. Het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid. Met het oog op 
deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden indien is voldaan aan 
objectieve criteria op basis van 
wetenschappelijke gegevens, rekening 
houdend met de doeltreffendheid en 
voordelen van het betrokken product en 
met eerdere evaluaties van de afweging 
tussen voordelen en risico’s uitgevoerd 
door het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik of de 
coördinatiegroep overeenkomstig de 
procedure voor de toekenning van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen beschreven in artikel 107 
terdecies, waarbij de rapporteur van het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik voor het product in 
kwestie, of de rapporteur van de 
coördinatiegroep moet worden betrokken.
Het Bureau stelt, in overleg met de 
betrokken partijen, richtsnoeren op voor 
het organiseren en houden van openbare 
hoorzittingen.

Or. fr

Motivering

Het houden van openbare hoorzittingen door het Comité is een relevant hulpmiddel op 
voorwaarde dat ze naar behoren worden geleid en niet alleen rekening houden met de risico’s 
maar ook met de voordelen van het (de) betrokken product(en), zodat besprekingen over het 
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onderwerp geloofwaardig en objectief zijn. Het voornaamste doel is de bescherming van het 
welzijn van de patiënt en het vergelijken van de risico’s en de voordelen van een geneesmiddel in 
het licht van alle geleverde informatie.

Amendement 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 duodecies – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking doet binnen 
zestig dagen na de kennisgeving een met 
redenen omklede aanbeveling. Het gaat 
daarbij om een van de volgende 
aanbevelingen, of een combinatie daarvan:

3. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking doet binnen 
zestig dagen na de kennisgeving een met 
redenen omklede aanbeveling die tevens 
rekening houdt met de voordelen van het 
geneesmiddel zoals deze werden 
beoordeeld door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
de coördinatiegroep overeenkomstig de 
procedure voor het verlenen van 
vergunningen voor het in handel brengen 
beschreven in artikel 107 terdecies. Het 
gaat daarbij om een van de volgende 
aanbevelingen, of een combinatie daarvan:

Or. fr

Motivering

Het houden van openbare hoorzittingen door het Comité is een relevant hulpmiddel op 
voorwaarde dat ze naar behoren worden geleid en niet alleen rekening houden met de risico’s 
maar ook met de voordelen van het (de) betrokken product(en), zodat besprekingen over het 
onderwerp geloofwaardig en objectief zijn. Het voornaamste doel is de bescherming van het 
welzijn van de patiënt en het vergelijken van de risico’s en de voordelen van een geneesmiddel in 
het licht van alle geleverde informatie.

Amendement 256
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 quaterdecies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Bureau maakt de in de artikelen 107 
ter tot en met 107 terdecies bedoelde 
aanbevelingen, adviezen en beschikkingen 
openbaar op het Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

Het Bureau maakt de in de artikelen 107 
ter tot en met 107 terdecies bedoelde 
eindconclusies (aanbevelingen, adviezen 
en eindbeschikkingen) openbaar op het 
Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

Or. fr

Motivering

De informatie die op deze webportaal wordt gepubliceerd moet volledig maar niet ingewikkeld 
zijn.

Amendement 257
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 quindecies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op niet-
interventioneel veiligheidsonderzoek na 
toelating dat door de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
vrijwillig of in verband met een eis 
overeenkomstig artikel 21 bis of 22 bis 
wordt aangevat, beheerd of gefinancierd en 
waarbij
gegevens van patiënten of 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden verzameld.

1. De procedure beschreven in artikelen 
107 sexdecies tot 107 novodecies is van 
toepassing op niet-interventioneel 
veiligheidsonderzoek na toelating dat door 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen vrijwillig of in verband met 
een eis overeenkomstig artikel 21 bis of 22 
bis wordt aangevat, beheerd of 
gefinancierd en waarbij
gegevens van patiënten of 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
worden verzameld.

Or. es

Motivering

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.
The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example :

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
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industry 
- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 

which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, point 
15).

We consider that it is important to have a monitoring system for this type of study that ensures, 
as required by point 2 of the same article, that the purpose is scientific and not promotional.
For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the promotional 
activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of the individual 
Member States. Moreover, many Member State have already acquired considerable experience 
in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that has been in force for several 
years provides that studies of this type, undertaken voluntarily by pharmaceutical laboratories, 
require prior authorisation by the health authorities of the autonomous regional communities.

Amendement 258
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) het gebruik van internationaal 
overeengekomen terminologie, formaten 
en normen voor de uitvoering van 
geneesmiddelenbewaking;

3) het gebruik van internationaal 
overeengekomen terminologie, formaten 
en normen voor de uitvoering van 
geneesmiddelenbewaking waarbij het 
klinische belang van het gemelde geval 
kan worden bewaard;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de normen van de internationale harmoniseringswerkzaamheden versterkt de 
intellectuele en technische afhankelijkheid van de gezondheidsautoriteiten ten opzichte van de 
farmaceutische laboratoria. De goede praktijken van de Europese geneesmiddelenbewaking 
zullen vorm moeten geven aan de organisatie van het Europese systeem voor 
geneesmiddelenbewaking. Die praktijken moeten in het openbaar gestalte krijgen, via een proces 
van transparant overleg, en in de eerste plaats uitgaande van de behoeften van de Europese 
patiënten, met een wetenschappelijke invalshoek.
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Amendement 259
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) het formaat voor het elektronisch 
melden van bijwerkingen door lidstaten en 
vergunninghouders;”

5) het formaat voor het elektronisch 
melden van bijwerkingen door lidstaten en 
vergunninghouders, inclusief de 
presentatie van de verzamelde informatie.
De verzamelde informatie moet een 
onderscheid maken tussen bijwerkingen 
als gevolg van overdosering, verkeerd 
gebruik, misbruik, medicatiefouten en 
gebruik tijdens onderzoek naar het 
geneesmiddel, en als gevolg van 
blootstelling tijdens het werk.

Or. en

Motivering

Om een passende evaluatie en follow-up mogelijk te maken, moeten de bevoegde autoriteiten in 
staat zijn om een onderscheid te maken tussen de verschillende bijwerkingen omdat dit tot een 
andere follow-up zal leiden (aanvullende waarschuwingen, contra-indicaties, opschorting van de 
vergunning om op de markt te brengen enz.).

Amendement 260
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) het formaat voor het elektronisch 
melden van bijwerkingen door lidstaten en 
vergunninghouders;

5) het formaat voor het elektronisch 
melden van bijwerkingen door lidstaten en 
vergunninghouders, inclusief de 
presentatie van de verzamelde informatie.
Ten behoeve van een passende evaluatie 
en follow-up moet de verzamelde 
informatie op een zodanige wijze 
voorgesteld worden dat een onderscheid 
kan gemaakt worden tussen de 



AM\808932NL.doc 167/175 PE438.412v02-00

NL

verschillende bijwerkingen, waaronder 
overdosering, verkeerd gebruik, misbruik, 
medicatiefouten en gebruik tijdens 
onderzoek naar het geneesmiddel, en als 
gevolg van blootstelling tijdens het werk;

Or. en

Motivering

Voor de evaluatie en follow-up is het nodig dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen de 
verschillende bijwerkingen omdat dit tot een andere follow-up zal leiden (aanvullende 
waarschuwingen, contra-indicaties, opschorting van de vergunning om op de markt te brengen 
enz.).

Amendement 261
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtsnoeren wordt rekening 
gehouden met internationale 
harmonisatiewerkzaamheden op het gebied 
van de geneesmiddelenbewaking en zij 
worden zo nodig aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang aangepast.

In deze richtsnoeren die op de behoeften 
onder patiënten stoelen, vanuit een 
wetenschappelijke invalshoek, wordt 
rekening gehouden met internationale 
harmonisatiewerkzaamheden op het gebied 
van de geneesmiddelenbewaking en zij 
worden zo nodig aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang aangepast.

Or. en

Motivering

zie motivering bij artikel 108 – punt 3.

Amendement 262
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtsnoeren wordt rekening 
gehouden met internationale 
harmonisatiewerkzaamheden op het gebied 
van de geneesmiddelenbewaking en zij 
worden zo nodig aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang aangepast.

In deze richtsnoeren wordt rekening 
gehouden met internationale 
harmonisatiewerkzaamheden op het gebied 
van de geneesmiddelenbewaking en zij 
worden zo nodig aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang aangepast.

Ten behoeve van dit artikel en van artikel 
102, lid 3 dient de Commissie, in 
samenwerking met het Bureau, de 
lidstaten en de belanghebbenden 
gedetailleerde richtsnoeren op te stellen 
voor goede registratiepraktijken voor 
apotheken en andere instanties die 
geneesmiddelen uitreiken of toedienen, 
om te garanderen dat een register wordt 
bijgehouden. Dat register zou nodig 
kunnen zijn wanneer men eventueel een 
melding op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking moet indienen 
of om informatie te verstrekken die een 
vergunninghouder nodig heeft wanneer 
hij een evaluatie uitvoert van een 
bijwerking en om vervolgonderzoek door 
de vergunninghouder en de nationale 
bevoegde autoriteiten mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Een systeem voor geneesmiddelenbewaking is niet beter dan de bijzonderheden in afzonderlijke 
verslagen. Door de aanvulling die wordt voorgesteld op artikel 108 wordt ervoor gezorgd dat de 
medische beroepen en patiënten om ongewenste gevolgen rechtstreeks te melden aan het 
EudraVigilance-systeem van de Gemeenschap verslagleggingsformulieren gebruiken waarvan 
de inhoud hetzelfde is.

Amendement 263
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 23
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 116 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning voor het in de handel De vergunning voor het in de handel 
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brengen wordt door de bevoegde 
autoriteiten geschorst, ingetrokken of 
gewijzigd wanneer wordt geoordeeld dat 
het geneesmiddel schadelijk is, dat de 
therapeutische werking ontbreekt of dat de 
afweging van voordelen en risico’s 
ongunstig is, dan wel dat het geneesmiddel 
niet de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling bezit die is opgegeven. De 
therapeutische werking wordt geacht te 
ontbreken wanneer wordt geoordeeld dat 
het geneesmiddel geen therapeutische 
resultaten mogelijk maakt.

brengen wordt door de bevoegde 
autoriteiten geschorst, ingetrokken of 
gewijzigd wanneer wordt geoordeeld dat 
het geneesmiddel schadelijk is, dat de 
therapeutische werking ontbreekt of dat de 
afweging van voordelen en risico’s 
ongunstig is, dan wel dat het geneesmiddel 
niet de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling bezit die is opgegeven. De 
therapeutische werking wordt geacht te 
ontbreken wanneer niet kan worden 
aangetoond dat het geneesmiddel 
therapeutische resultaten mogelijk maakt.

Or. de

Motivering

Het is onmogelijk te bewijzen dat het geneesmiddel geen therapeutische resultaten mogelijk 
maakt. 

Amendement 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 119 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 119 bis
Controle en bescherming van het milieu

De lidstaten dienen één of meer nationale 
autoriteiten aan te duiden die toezicht 
houden op ongewenste milieueffecten van 
geneesmiddelen voor de volksgezondheid 
of het milieu. Wanneer een van deze 
autoriteiten een milieurisico ontdekt dat 
groter is dan wat vermeld wordt in de 
evaluatie krachtens artikel 8, lid 3, onder 
ca), of wanneer deze nieuwe ongewenste 
milieueffecten ontdekt, moet zij 
onmiddellijk alle resultaten doorzenden 
naar het Europees 
Geneesmiddelenbureau en naar de 
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bevoegde autoriteit. Na ontvangst van 
deze informatie dient het Bureau te 
evalueren of de risico-batenbalans 
gunstig blijft rekening houdend met de 
nieuwe resultaten. Dat mag niet leiden tot 
het intrekken van de vergunning voor 
geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor 
de behandeling van levensbedreigende of 
ernstige ziekten.

Or. en

Motivering

In de meeste lidstaten zijn farmaceutische residuen aanwezig in het drinkwater en het 
oppervlaktewater. Aangezien de wereldwijde watervoorraden beperkt zijn, moeten 
leidingwaterbronnen tegen vervuiling beschermd worden. Anders zal de ongewilde en 
onvermijdelijke blootstelling van zwangere vrouwen aan geneesmiddelen toenemen, waardoor 
het risico op misvorming van foetussen verhoogt.

Amendement 265
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 119 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 119 bis
Milieutoezicht

Die lidstaten dienen één of meer 
autoriteiten aan te duiden die toezicht 
houden op ongewenste milieueffecten van 
geneesmiddelen. Wanneer een van deze 
autoriteiten een milieurisico ontdekt dat 
groter is dan wat vermeld wordt in de 
evaluatie krachtens artikel 8, lid 3, onder 
ca) of wanneer deze nieuwe ongewenste 
milieueffecten ontdekt, moet zij 
onmiddellijk alle resultaten doorzenden 
naar de bevoegde autoriteit. Na ontvangst 
van deze informatie dient de bevoegde 
autoriteit te evalueren of de risico-
batenbalans gunstig blijft rekening 
houdend met de nieuwe resultaten.
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Or. en

Motivering

De geneesmiddelenbewaking moet uitgebreid worden tot ongunstige milieueffecten. 

Amendement 266
János Áder

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten waarborgen dat 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 deze richtlijn, voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, van deze richtlijn vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing is 
vanaf de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum.

1. De lidstaten moeten waarborgen dat het 
voorschrift betreffende de vermelding, 
indien nodig, in de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter dat het 
geneesmiddel onder intensieve controle 
staat en de mededeling van eventuele 
nieuwe informatie over het geneesmiddel, 
voor vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, van deze richtlijn vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing is 
vanaf de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum.

Or. hu

Motivering

Zie vorige amendement en motivering.

Amendement 267
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten waarborgen dat het 
voorschrift betreffende de opname in de 
samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter van een samenvatting van 

Schrappen
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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 deze richtlijn, voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, van deze richtlijn vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing is 
vanaf de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum.

Or. fr

Motivering

Het opnemen van essentiële informatie is overbodig (de samenvatting van de productkenmerken 
geeft al de belangrijkste informatie), kan een bron van verwarring zijn voor patiënten (die 
belangrijke informatie over het hoofd zouden kunnen zien die in de samenvatting van 
productkenmerken staat, maar niet in de samenvatting van essentiële informatie) en het zou 
leesbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld, wanneer bijsluiters in verschillende 
talen worden gepubliceerd). 

Amendement 268
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten waarborgen dat 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 deze richtlijn, voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, van deze richtlijn vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing is 
vanaf de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the essential 
information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also water down the 
rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, which already give 
important information. The risk would be that a health professional or patient would focus 
only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook the other sections. Also, 
the addition of a new section would make the summary of product characteristics and the 
package leaflet longer and more complicated, which would put people off reading them. 

Amendement 269
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten waarborgen dat 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 deze richtlijn, voor vergunningen voor 
het in de handel brengen die vóór de in 
artikel 3, lid 1, tweede alinea, van deze 
richtlijn vermelde datum zijn verleend, van 
toepassing is vanaf de verlenging van de 
vergunning of, indien dat eerder is, vanaf 
drie jaar na die datum.

1. De lidstaten moeten waarborgen dat het 
voorschrift betreffende de opname in de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter van het profiel van 
bijwerkingen van een 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 deze 
richtlijn, voor vergunningen voor het in de 
handel brengen die vóór de in artikel 3, lid 
1, tweede alinea, van deze richtlijn 
vermelde datum zijn verleend, van 
toepassing is vanaf de verlenging van de 
vergunning of, indien dat eerder is, vanaf 
drie jaar na die datum.

Or. en

Motivering

De invoering van een samenvatting is problematisch, vooral omdat de elementen ervan niet 
gedefinieerd worden. Zij brengt het risico mee dat patiënten alleen dit gedeelte lezen, wanneer 
zij in feite de hele bijsluiter zouden moeten lezen. Problemen met de leesbaarheid van de 
bijsluiter worden niet opgelost door een samenvatting toe te voegen. In de plaats daarvan 
moeten zij aangepakt worden door de voorschriften in de bijsluiter te herschrijven
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Amendement 270
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Overgangsbepaling

1. In verband met het voorschrift dat de 
vergunninghouder informatie over 
bijwerkingen elektronisch moet invoeren 
in de EudraVigilance-databank, zoals 
voorgeschreven in artikel 107, lid 3 van de 
onderhavige richtlijn, moeten de lidstaten 
garanderen dat het genoemde voorschrift 
wordt toegepast zodra de functionaliteit 
van de databank het mogelijk maakt om 
informatie over bijwerkingen te 
verschaffen die volledig en van goede 
kwaliteit is en die essentiële medische 
gegevens bevat, evenals gecodeerde 
gegevens over de geneesmiddelen, een 
goede differentiëring van 
vervolgverslagen en verwijdering van 
identieke gevallen.
2. De raad van bestuur van het Bureau 
dient op basis van een onafhankelijk 
onderzoek te bevestigen dat de 
functionaliteit waarvan sprake in lid 1 
operationeel is.

Or. es

Motivering

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los casos 
de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un cambio 
sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin garantías 
de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que Eudravigilance 
recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica mayores oportunidades 
para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,
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- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, la 
propia Agencia Europea de Medicamentos).


