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Amendement 3
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het voorstel is ongegrond. Een passende voorlichtingsstrategie, toegespitst op de behoeften van 
patiënten, ontbreekt. In plaats daarvan is het voorstel er voornamelijk op gericht om een
industrie met gevestigde belangen het recht te geven "informatie" te verstrekken. Het 
onderscheid tussen reclame en informatie wordt in het voorstel vervaagd – dit blijkt het 
duidelijkst uit de poging om de publicatie van "informatie" in gedrukte media toe te staan. Een 
passende voorlichtingsstrategie moet een stuk veelomvattender zijn en geleid worden door 
bevoegde instanties, niet door farmaceutische bedrijven. In plaats van dat het EP het huidige 
voorstel geheel herschrijft, zou de nieuwe Commissie een nieuw voorstel moeten indienen.

Amendement 4
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. fr

Motivering

Deze wetgevingsvoorstellen zetten de deur open voor rechtstreekse promotie door 
farmaceutische bedrijven. De Commissie lijkt slechts één motivering te hebben voor het voorstel 
om de huidige wetgeving te wijzigen: het dienen van de handelsbelangen van de farmaceutische 
bedrijven door hun markt te verbreden. Deze wijzigingen bieden geen enkel voordeel, niet voor 
de Europese burgers noch voor de lidstaten. Zij zouden eerder leiden tot hogere uitgaven en 
zouden patiënten blootstellen aan hogere risico's. Deze voorstellen moeten geheel worden 
herzien.
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Amendement 5
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om voor een passende financiering van 
deze voorlichtingsactiviteiten te zorgen, 
moet worden geregeld dat het bureau 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen een vergoeding in rekening 
kan brengen.

(5) Om te zorgen voor een passende 
financiering van deze activiteiten met 
betrekking tot het toezicht op de 
mededelingen van houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
aan het publiek, moet worden geregeld dat 
het bureau houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen een 
vergoeding in rekening kan brengen.

Or. en

Amendement 6
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 9, lid 4, onder a), komt als 
volgt te luiden:
" a) een ontwerpsamenvatting van de 
productkenmerken, als bedoeld in 
artikel 11 van Richtlijn 2001/83/EG.
Hierin worden andere beschikbare 
therapeutische opties genoemd en wordt 
aangegeven of het nieuwe geneesmiddel 
therapeutische vooruitgang oplevert. Ook 
worden de stemresultaten van de 
wetenschappelijke commissies van het 
bureau genoemd, met name het aantal 
stemmen vóór goedkeuring van het 
geneesmiddel;"

Or. en

Motivering

Patiënten zijn vooral geïnteresseerd in vergelijkende informatie. Dergelijke informatie moet in 
de samenvatting van de productkenmerken worden opgenomen.
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Amendement 7
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 9, lid 4, onder a), komt als 
volgt te luiden:
" a) een ontwerpsamenvatting van de 
productkenmerken, als bedoeld in 
artikel 11 van Richtlijn 2001/83/EG.
Hierin worden andere beschikbare 
therapeutische opties genoemd en wordt 
aangegeven of het nieuwe geneesmiddel 
therapeutische vooruitgang oplevert. Ook 
worden de stemresultaten van de 
wetenschappelijke commissies van het 
bureau genoemd, met name het aantal 
stemmen vóór goedkeuring van het 
geneesmiddel;"

Or. en

Motivering

Betrouwbare en vergelijkende informatie stelt burgers in staat weloverwogen keuzen te maken. 
In sommige samenvattingen van de productkenmerken en bijsluiters wordt dergelijke 
vergelijkende informatie al geboden, maar dit zou bij alle geneesmiddelen het geval moeten zijn. 
Het opnemen van informatie over de stemresultaten van de wetenschappelijke commissies van 
het bureau vormt een optimale werkmethode op het gebied van transparantie. Deze resultaten 
bieden zeer waardevolle informatie voor personen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en 
stellen hen in staat het besluitvormingsproces rondom de goedkeuring van een nieuw 
geneesmiddel beter te begrijpen.

Amendement 8
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 9 – lid 4 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 9, lid 4, onder e), komt als 
volgt te luiden:
"e) het beoordelingsrapport, met als 
bijlage zowel het voorlopig verslag van de 
rapporteurs als de opmerkingen van de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen;"

Or. en

Motivering

Het opnemen van informatie over de stemresultaten van de wetenschappelijke commissies van 
het bureau, het voorlopige verslag van de rapporteurs en de opmerkingen van de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen over het beoordelingsrapport vormen optimale 
werkmethoden op het gebied van transparantie. Deze gegevens bieden zeer waardevolle 
informatie voor personen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en stellen hen in staat het 
besluitvormingsproces rondom de goedkeuring van een nieuw geneesmiddel beter te begrijpen.

Amendement 9
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 9 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 9, lid 4, onder e), komt als 
volgt te luiden:
"e) het beoordelingsrapport, met als 
bijlage zowel het voorlopig verslag van de 
rapporteurs als de opmerkingen van de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen;"

Or. en

Motivering

Betrouwbare en vergelijkende informatie stelt burgers in staat weloverwogen keuzen te maken. 
In sommige samenvattingen van de productkenmerken en bijsluiters wordt dergelijke 
vergelijkende informatie al geboden, maar dit zou bij alle geneesmiddelen het geval moeten zijn. 
De opname van het voorlopige verslag van de rapporteurs en de opmerkingen van de houder van 
de vergunning voor het in de handel brengen over het beoordelingsrapport vormt een optimale 
werkmethode op het gebied van transparantie. Dit zijn zeer waardevolle gegevens voor personen 
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die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, aangezien zij hen in staat stellen het 
besluitvormingsproces rondom de goedkeuring van een nieuw geneesmiddel beter te begrijpen.

Amendement 10
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 9 – lid 4 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) De volgende letter wordt 
toegevoegd aan artikel 9, lid 4:
"e bis) de openbare samenvatting van het 
beoordelingsverslag zoals bedoeld in 
artikel 13, lid 3."

Or. en

Amendement 11
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 9 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) De volgende letter wordt 
toegevoegd aan artikel 9, lid 4:
"e bis) de openbare samenvatting van het 
beoordelingsverslag zoals bedoeld in 
artikel 13, lid 3."

Or. en

Motivering

Betrouwbare en vergelijkende informatie stelt burgers in staat weloverwogen keuzen te maken. 
In sommige samenvattingen van de productkenmerken en bijsluiters wordt dergelijke 
vergelijkende informatie al geboden, maar dit zou bij alle geneesmiddelen het geval moeten zijn. 
Het bieden van informatie over de stemresultaten van de wetenschappelijke commissies van het 
Europees Geneesmiddelenbureau, het voorlopige verslag van de rapporteurs en de opmerkingen 
van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen over het beoordelingsrapport 
vormt een optimale werkmethode op het gebied van transparantie. Dit zijn waardevolle gegevens 
voor personen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, aangezien zij hen in staat stellen het 
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besluitvormingsproces rondom de goedkeuring van een nieuw geneesmiddel beter te begrijpen.

Amendement 12
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Artikel 10, lid 6 komt als 
volgt te luiden:
"6. Het bureau zorgt voor de 
verspreiding en de openbaarmaking van 
de in artikel 9, lid 4, onder a), b), c), d), 
e) en e bis) bedoelde documenten."

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor consistentie met artikel 13, lid 3, dat gericht is op het verbeteren van 
de toegang van het publiek tot wetenschappelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen.

Amendement 13
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 sexies) Artikel 13, lid 3, tweede alinea 
komt als volgt te luiden:
"Het "European Public Assessment 
Report" (EPAR) bevat een beknopte, 
voor het publiek begrijpelijke, 
samenvatting. De beknopte 
samenvatting bevat [...] een sectie over 
de gebruiksomstandigheden van het 
geneesmiddel, evenals een sectie waarin 
andere beschikbare therapeutische opties 
worden genoemd en wordt aangegeven of 
het nieuwe geneesmiddel therapeutische 
vooruitgang oplevert.
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Or. en

Motivering

Betrouwbare en vergelijkende informatie stelt burgers in staat weloverwogen keuzen te maken. 
In sommige samenvattingen van de productkenmerken en bijsluiters wordt dergelijke 
vergelijkende informatie al geboden, maar dit zou bij alle geneesmiddelen het geval moeten zijn. 
In bijvoorbeeld de sectie "Waarom is dit product goedgekeurd?" zouden andere therapeutische 
opties moeten worden genoemd, indien beschikbaar, en zou moeten worden aangegeven of het 
nieuwe geneesmiddel een "therapeutische meerwaarde" oplevert wat betreft de doeltreffendheid, 
veiligheid of het gebruiksgemak.

Amendement 14
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 sexies) Artikel 13, lid 3, tweede alinea 
komt als volgt te luiden:
"Het "European Public Assessment 
Report" (EPAR) bevat een beknopte, 
voor het publiek begrijpelijke, 
samenvatting. De beknopte 
samenvatting bevat [...] een sectie over 
de gebruiksomstandigheden van het 
geneesmiddel, evenals een sectie waarin 
andere beschikbare therapeutische opties 
worden genoemd en wordt aangegeven of 
het nieuwe geneesmiddel therapeutische 
vooruitgang oplevert."

Or. en

Motivering

Betrouwbare en vergelijkende informatie stelt burgers in staat weloverwogen keuzen te maken. 
In sommige samenvattingen van de productkenmerken en bijsluiters wordt dergelijke 
vergelijkende informatie al geboden, maar dit zou bij alle geneesmiddelen het geval moeten zijn. 
In bijvoorbeeld de sectie "Waarom is dit product goedgekeurd?" zouden andere therapeutische 
opties moeten worden genoemd, indien beschikbaar, en zou moeten worden aangegeven of het 
nieuwe geneesmiddel een "therapeutische meerwaarde" oplevert wat betreft de doeltreffendheid, 
veiligheid of het gebruiksgemak.
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Amendement 15
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 20 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het bureau kan binnen 60 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar 
maken tegen de aan hem voorgelegde 
informatie of delen daarvan wanneer deze 
niet in overeenstemming is met titel VIII 
bis van Richtlijn 2001/83/EG. Indien het 
bureau niet binnen 60 dagen bezwaar 
maakt, wordt de informatie geacht te zijn 
aanvaard en kan deze worden 
gepubliceerd.

3. Het bureau kan binnen 120 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar 
maken tegen de aan hem voorgelegde 
informatie of delen daarvan wanneer deze 
niet in overeenstemming is met titel VIII 
bis van Richtlijn 2001/83/EG. Indien het 
bureau niet binnen 120 dagen bezwaar 
maakt, wordt de informatie geacht te zijn 
aanvaard en kan deze worden 
gepubliceerd. De houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
blijft te allen tijde volledig aansprakelijk 
en verantwoordelijk voor de geboden 
informatie.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de termijn voor de beoordeling van de informatie wordt 
verlengd om tegemoet te komen aan de organisatorische behoeften van het bureau en om te 
verzekeren dat de bedrijven volledig aansprakelijk blijven voor de informatie die zij aan het 
publiek verstrekken.

Amendement 16
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 20 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het bureau kan binnen 60 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar 
maken tegen de aan hem voorgelegde 
informatie of delen daarvan wanneer deze 
niet in overeenstemming is met titel VIII 
bis van Richtlijn 2001/83/EG. Indien het 

3. Het bureau kan binnen 120 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar 
maken tegen de aan hem voorgelegde 
informatie of delen daarvan wanneer deze 
niet in overeenstemming is met titel VIII 
bis van Richtlijn 2001/83/EG. Indien het 
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bureau niet binnen 60 dagen bezwaar 
maakt, wordt de informatie geacht te zijn 
aanvaard en kan deze worden 
gepubliceerd.

bureau niet binnen 120 dagen bezwaar 
maakt, wordt de informatie geacht te zijn 
aanvaard en kan deze worden 
gepubliceerd.

De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen blijft te allen tijde 
volledig aansprakelijk en 
verantwoordelijk voor de geboden 
informatie.

Or. en

Motivering

Aangezien van het EMA wordt verwacht dat het een aanvraag in 2,5 dag beoordeelt, is de 
termijn van 60 dagen voor stilzwijgende instemming te kort. Dit zou een stimulans vormen voor 
de industrie om meer kennisgevingen in te dienen dan het bureau kan verwerken om zo in feite
stilzwijgende instemming te verkrijgen. Het moet expliciet worden vermeld dat de bedrijven 
volledig aansprakelijk blijven voor de door hen aan het publiek geboden informatie, zelfs 
wanneer het bureau geen bezwaar maakt.

Amendement 17
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 20 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het bureau vraagt om 
wijzigingen in een document dat werd 
ingediend door de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen, en deze binnen 30 werkdagen 
een verbeterd voorstel indient, moet hij 
voor een versnelde procedure in 
aanmerking komen. Het bureau reageert 
binnen 60 werkdagen op het nieuwe 
voorstel.
Voor deze beoordeling is de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
het bureau een nieuwe vergoeding 
verschuldigd.

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet zorgen voor een efficiënter proces, waarbij de beoordelingsperiode wordt 
verkort van 120 naar 60 dagen indien de houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen een eerder ingediend document binnen 30 dagen corrigeert.

Amendement 18
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 20 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het bureau opmerkingen 
moet plaatsen bij of bezwaar maakt tegen 
de door de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen ingediende 
documenten, rekent het bureau de houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen een dubbele vergoeding zoals 
bedoeld in lid 4.

Or. en

Motivering

Indien het bureau bezwaar moet maken tegen de ter goedkeuring ingediende mededelingen, kost 
dat het bureau meer tijd. Er zijn meer middelen mee gemoeid dan met een eenvoudige 
goedkeuring van een document zonder wijzigingen.

Amendement 19
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 57, lid 1, onder d) komt als 
volgt te luiden:
"d) waarborgen van de verspreiding van 
gegevens over de bijwerkingen van de 
geneesmiddelen waarvoor in de Unie een 
vergunning is verleend, door middel van 
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een databank die [...] permanent kan 
worden geraadpleegd door alle lidstaten, 
beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg, houders van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen en het publiek, [...] waarbij de 
bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd;"

Or. en

Motivering

Gegevens over de door patiënten ervaren bijwerkingen die zijn opgenomen in de 
Eudravigilancedatabank, waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zijn van openbaar belang. Zij 
moeten geanalyseerd worden door gezondheidsinstanties en de houder van de vergunning voor 
het in de handel brengen, maar ook door onafhankelijke onderzoekers, personen die werkzaam 
zijn in de gezondheidszorg en gespecialiseerde patiënten- en consumentenorganisaties, teneinde 
het herhaald optreden van bijwerkingen en door geneesmiddelen veroorzaakt letsel in de 
toekomst te voorkomen.

Amendement 20
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 1 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 57, lid 1 wordt met de 
volgende letter aangevuld:
"u bis) het bevorderen van bestaande 
bronnen van onafhankelijke en 
betrouwbare gezondheidsinformatie."

Or. en

Motivering

Er bestaan vele bronnen van onafhankelijke en op wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
informatie over behandelingsmogelijkheden binnen de Europese Unie. Bij deze bronnen wordt 
rekening gehouden met culturele bijzonderheden en de leefomstandigheden van de bevolking, 
met inbegrip van gezondheidsbepalende factoren. Zij zijn ontwikkeld door gezondheidsinstanties, 
geneesmiddelenbureaus, organen voor de beoordeling van de gezondheidszorg, zorgaanbieders, 
personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, consumentenorganisaties en onafhankelijke 
patiëntenorganisaties. Deze informatiebronnen moeten actief worden gepromoot onder het 
publiek.



PE441.030v01-00 14/23 AM\813618NL.doc

NL

Amendement 21
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 1 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 57, lid 1 wordt met de 
volgende letter aangevuld:
"u bis) het bevorderen van bestaande 
bronnen van onafhankelijke en 
betrouwbare gezondheidsinformatie."

Or. en

Motivering

Er bestaan vele bronnen van onafhankelijke en op wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
informatie over behandelingsmogelijkheden binnen de Europese Unie. Bij deze bronnen wordt 
rekening gehouden met culturele bijzonderheden en de leefomstandigheden van de bevolking, 
met inbegrip van gezondheidsbepalende factoren. Zij zijn ontwikkeld door gezondheidsinstanties, 
geneesmiddelenbureaus, organen voor de beoordeling van de gezondheidszorg, zorgaanbieders, 
personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, consumentenorganisaties en onafhankelijke 
patiëntenorganisaties. Deze informatiebronnen moeten actief worden gepromoot onder het 
publiek.

Amendement 22
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 57, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. De in lid 1, onder l) bedoelde 
databank bevat de meest recente versie 
van:
- de samenvatting van de 
productkenmerken,
- de bijsluiter voor de patiënt of de 
gebruiker,
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- de op het etiket vermelde gegevens,
waarbij altijd ten minste de internationale 
generieke benaming wordt vermeld,
- de modellen van de secundaire en 
primaire verpakking en van eventuele 
andere bijgesloten instrumenten,
- de voorwaarden voor het verlenen van 
een vergunning waaraan specifieke 
verplichtingen zijn verbonden, zoals 
bedoeld in artikel 14, leden 7 en 8, samen 
met de termijn voor het nakomen van deze 
verplichtingen en, waar passend, een link 
naar de resultaten van de onderzoeken na 
de vergunningverlening of de 
risicobeheersplannen, zodra deze zijn 
voltooid;
- de European Public Assessment Reports 
(EPAR's), met inbegrip van 
gebruikersvriendelijk geredigeerde 
samenvattingen daarvan voor het publiek, 
zoals bedoeld in artikel 13, lid 3;
- de volledige verslagen van het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CHMP) met betrekking tot 
herzieningen van de EPAR's (variaties of 
'na het verlenen van de vergunning 
genomen stappen') op het gebied van 
veiligheidskwesties; 
- de Public Assessment Reports (PAR's) 
en, indien beschikbaar, 
gebruikersvriendelijk geredigeerde 
samenvattingen daarvan voor het publiek; 
- de periodieke verslagen betreffende de 
veiligheid (PSUR'S), 
beoordelingsverslagen en, indien 
beschikbaar, gebruikersvriendelijk 
geredigeerde samenvattingen daarvan 
voor het publiek. 
Voorts wordt vermeld op welke datum de 
vergunning voor het in de handel brengen 
werd verstrekt, evenals de gevolgde 
goedkeuringsprocedure (gecentraliseerd, 
gedecentraliseerd of via wederzijdse 
erkenning).
De databank wordt stapsgewijs
ontwikkeld en betreft in de eerste plaats 
de geneesmiddelen waarvoor krachtens 
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deze verordening een vergunning is 
verleend, alsmede de geneesmiddelen 
waarvoor krachtens titel III, hoofdstuk 
4, van Richtlijn 2001/83/EG en titel III, 
hoofdstuk 4, van Richtlijn 2001/82/EG 
een vergunning is verleend. De databank 
wordt naderhand tot alle in de Europese 
Unie in de handel gebrachte 
geneesmiddelen uitgebreid. Dit doel moet 
uiterlijk op ... * worden bereikt. 
Deze databank moet actief onder de 
Europese burgers worden bevorderd. Te 
dien einde bevat iedere webpagina van 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen waarop naar een 
receptplichtig geneesmiddel wordt 
verwezen, een duidelijk zichtbare link 
naar de bijbehorende webpagina van de 
Eudrapharmdatabank.
De databank bevat tevens verwijzingen 
naar gegevens over lopende resp. 
gestaakte of reeds afgeronde klinische 
proeven zoals vervat in de databank 
voor klinische proeven als bedoeld in 
artikel 11 van Richtlijn 2001/20/EG 
(hierna de 'EudraCT-databank' 
genoemd)."
* PB: gelieve datum in te voegen vijf jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

De Eudrapharmdatabank moet de voornaamste bron van gevalideerde informatie worden voor 
het publiek, om ongelijke toegang tot wettelijk verplichte informatie in de EU te verhelpen. Een 
link van webpagina's van houders van een vergunning voor het in de handel brengen naar de 
Eudrapharmdatabank zou ervoor zorgen dat gebruikers rechtstreeks en eenvoudig toegang 
hebben tot gevalideerde informatie over receptplichtige geneesmiddelen die afkomstig is uit niet-
commerciële bron. Links naar de EudraCT-databank zouden zorgen voor eenvoudiger toegang 
tot onderzoeksresultaten. Deze zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen en begrijpen van 
op wetenschappelijk bewijs gebaseerde informatie.

Amendement 23
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw) 
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Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Aan artikel 57 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 bis. In de EudraCT-databank zijn 
publiekelijk te raadplegen:
- onderzoekprotocollen en 
daaropvolgende variaties;
- een model van het aan de patiënten 
verstrekte formulier voor geïnformeerde 
toestemming;
- een verklaring dat de klinische proeven 
die buiten de Europese Unie zijn 
uitgevoerd, voldoen aan de ethische 
vereisten van Richtlijn 2001/20/EG, zoals 
bedoeld in artikel 6, lid 1;
- de termijnen voor de voltooiing van het 
onderzoek;
- gedetailleerde onderzoeksresultaten, die 
uiterlijk een jaar na voltooiing van het 
onderzoek worden bekendgemaakt."

Or. en

Motivering

Onderzoeksresultaten zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen en begrijpen van op 
wetenschappelijk bewijs gebaseerde informatie. Een van de redenen dat deelnemers besluiten 
aan klinische onderzoeken mee te werken, is dat deze een bijdrage leveren aan de wetenschap en 
uiteindelijk het publiek dienen. Daarom moeten onderzoeksresultaten beschikbaar worden 
gesteld voor onafhankelijke onderzoekers. Zij moeten toegang hebben tot alle bij het EMA 
ingediende klinische gegevens.

Amendement 24
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quinquies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) Aan artikel 57 wordt de 
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volgende alinea toegevoegd:
"2 ter. Alle klinische onderzoeken die 
worden uitgevoerd door in Europa 
gevestigde houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen of door 
namens hen optredende derden worden in 
de EudraCT-databank opgenomen, 
ongeacht of de klinische onderzoeken in 
Europa of in derde landen plaatsvinden."

Or. en

Motivering

Aangezien een groeiend aantal klinische onderzoeken buiten Europa worden uitgevoerd, moeten 
alle klinische onderzoeken door farmaceutische bedrijven die in Europa zijn gevestigd, evenals 
onderzoeken die namens hen worden uitgevoerd door derden (onderzoeksorganisaties die 
werken op contractbasis) in de EudraCT-databank worden opgenomen.   

Amendement 25
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 sexies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) Artikel 59, lid 4 komt als volgt te 
luiden:
"4. Wanneer een fundamentele 
tegenstrijdigheid op wetenschappelijk 
vlak is geconstateerd en de betrokken 
instantie een instantie van een lidstaat is, 
zijn het bureau en de nationale instantie 
verplicht samen te werken om de 
tegenstrijdigheid op te heffen of een 
gezamenlijk document op te stellen 
waarin de wetenschappelijke 
tegenstrijdigheden afdoende worden 
toegelicht, tenzij in deze verordening en 
in Richtlijn 2001/83/EG en Richtlijn 
2001/82/EG anders is bepaald. Dit 
document wordt bekendgemaakt en voor 
het publiek beschikbaar gesteld zodra het 
is aangenomen."

Or. en
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Motivering
Dit amendement is bedoeld om wetenschappelijke informatie beschikbaar te maken en om te 
zorgen voor transparantie van het besluitvormingsproces.

Amendement 26
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 septies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 62 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) Artikel 62, lid 2, eerste alinea 
komt als volgt te luiden:
"2. De lidstaten delen aan het bureau de 
namen van nationale deskundigen mee 
die aantoonbaar ervaring op het gebied 
van de geneesmiddelenbeoordeling 
bezitten en die zitting kunnen nemen in 
de werkgroepen of wetenschappelijke 
adviesgroepen van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
het Comité voor geneesmiddelen op 
basis van planten of het Comité voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, samen met een overzicht van 
hun bekwaamheden, specialismen en een 
verklaring omtrent hun belangen.

Or. en

Motivering

Er zou bij de voordracht al een belangenverklaring moeten worden ingediend.

Amendement 27
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 octies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 62 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 octies) Aan artikel 62 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
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"2 bis. Houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen zullen het 
bureau en de nationale bevoegde 
instanties voorzien van een uitgebreide 
lijst van betalingen aan en sponsoring van 
patiënten- en consumentenorganisaties, 
organisaties van personen of 
onafhankelijke personen die werkzaam 
zijn in de gezondheidszorg, 
wetenschappelijke verenigingen, politieke 
partijen en opiniemakers ten bedrage van
10 EUR en hoger."

Or. en

Motivering

De openbaarmaking van betalingen en sponsoring zou patiënten en consumenten in staat stellen 
na te gaan of de zorgaanbieder die zij willen raadplegen of de organisatie waar zij zich bij 
willen aansluiten banden heeft met de farmaceutische industrie. Dit is waardevolle informatie 
waarmee de geboden informatie beter kan worden beoordeeld en er meer rekening kan worden 
gehouden met de context. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moeten farmaceutische 
bedrijven de bevoegde autoriteiten jaarlijks op de hoogte stellen van de aan 
patiëntenorganisaties verrichte betalingen.

Amendement 28
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 nonies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 nonies) Artikel 63, lid 2 komt als volgt 
te luiden:
"De leden van de raad van beheer, de 
leden van de comités, de rapporteurs en 
de deskundigen mogen geen financiële of 
andere belangen in de farmaceutische 
industrie hebben waardoor hun 
onpartijdigheid in het gedrang kan 
komen. Zij verbinden zich ertoe in 
dienst van het algemeen belang en in een 
geest van onafhankelijkheid te handelen, 
en leggen jaarlijks een verklaring af 
over hun financiële belangen. Alle 
indirecte belangen die met de 
farmaceutische industrie verband 
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kunnen houden, worden aangetekend in 
een register dat door het bureau wordt 
bijgehouden en door het publiek op zijn 
website kan worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

De huidige wet voorziet alleen in toegang tot de belangenverklaringen in de kantoren van het 
bureau. Het is onaanvaardbaar naar Londen te moeten afreizen om de belangenverklaringen te 
kunnen inzien. Deze zouden op de website beschikbaar moeten zijn voor het publiek.

Amendement 29
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 decies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 63 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 decies) Aan artikel 63 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 bis. Het bureau maakt voor het publiek 
beschikbaar:
- de gedetailleerde agenda's voor de 
vergaderingen van zijn commissies en 
werkgroepen, uiterlijk op de dag voordat 
de vergadering plaatsvindt;  
- verslagen van deze vergaderingen, met 
inbegrip van de presentielijst en de namen 
van de experts die niet mochten 
deelnemen vanwege belangenconflicten,
alsook een omschrijving van de genomen 
besluiten en de uitgebrachte stemmen, 
uitleg van de stemmingen en een 
toelichting van minderheidsstandpunten."

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor volledige transparantie van de besluitvorming omtrent 
geneesmiddelen en openbare toegankelijkheid van wetenschappelijke informatie.
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Amendement 30
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 undecies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 63 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 undecies) Aan artikel 63 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 ter. De commissies van het bureau 
vergaderen openbaar. De vergaderingen 
worden aangekondigd op de website van 
het Europees Geneesmiddelenbureau. In 
de aankondiging wordt vermeld hoe het 
publiek kan deelnemen. Alle deelnemers 
aan de vergadering hebben toegang tot 
achtergronddocumenten."

Or. en

Motivering

De bijeenkomsten van de deskundige adviescommissies van het EMA moeten openbaar zijn, net 
als de deskundige adviescommissies van het FDA, zodat eenieder zaken kan voorleggen en 
vergaderingen kan bijwonen. Dit leidt tot een transparantere besluitvorming en bevordert de 
toegang van het publiek tot wetenschappelijke informatie.

Amendement 31
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 duodecies (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 80 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 duodecies) Aan artikel 80 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Handelsgeheim mag alleen worden 
toegekend indien de aanvrager duidelijk 
heeft aangetoond dat de openbaarmaking
van de informatie de handelsbelangen van 
de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen in onredelijke mate 
zou schaden. Het handelsgeheim mag niet 
worden toegepast op een volledig 
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document of bepaald documenttype, maar 
wordt beperkt tot het verwijderen van 
specifieke onderdelen of gegevens, op 
voorwaarde dat de openbaarmaking 
daarvan niet van doorslaggevend 
openbaar belang is."

Or. en


