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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

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

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

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

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

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

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

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

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot 
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0665),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0514/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
“Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3 en de artikelen 114 en 168, lid 4, letter c van het Verdrag 
betreffende de werking van de EU,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2009),

1. neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien het advies van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming 
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van 22 april 20091,

Or. en

Amendement 2

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. Patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
moeten worden aangemoedigd alle 
vermoedelijke bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen, aangegeven met een 
zwart driehoekje en een bijpassende uitleg 
in het overzicht van de 
productkarakteristieken 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

                                               
1 PB C 229 van 23.9.2009, blz. 19.
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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 dezen bewuster melding kunnen maken van 
eventuele bijwerkingen. 

Het zwarte driehoekje wordt al gebruikt om aan te geven dat een nieuw geneesmiddel in de 
EU onder intensief toezicht staat (voor geneesmiddelen die onder de gecentraliseerde 
toelatingsprocedure vallen). 

Amendement 3

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 kunnen 
vertrouwen op de aanbeveling van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking van het Bureau.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking 
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) moeten met betrekking tot de 
coördinatiegroep worden uitgebreid. De coördinatiegroep is geen specialistische instantie 
voor geneesmiddelenbewaking - het is haar taak om risico's af te wegen tegen de voordelen. 
Het PRAC dient als enige instantie belast te worden met geneesmiddelenbewaking en 
risicobeoordeling om onnodig dubbel werk te voorkomen.
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Amendement 4

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 normaal gebruik, verkeerd 
gebruik, misbruik en medicatiefouten, en 
de kwaliteit ervan waarborgen door follow-
up van vermoedelijke gevallen van 
bijwerkingen van geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie leidt tot verwarring doordat het de indruk wekt dat het 
geneesmiddelenbewakingssysteem gebruikt moet worden voor het vergaren van informatie 
over medicatiefouten in het algemeen. Er moet duidelijkheid komen over de context voor de 
melding van medicatiefouten: de meldingsplicht moet alleen gelden voor medicatiefouten die 
mogelijkerwijs een bijwerking tot gevolg hebben gehad. 

Amendement 5

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 
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Eudravigilance-databank moet de 
desbetreffende lidstaten gelijktijdig op de 
hoogte brengen van meldingen door 
houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten, bij wijze van extra controle, langs elektronische weg worden 
gewaarschuwd, wanneer houders van vergunningen voor het in de handel brengen bij 
Eudravigilance melding maken van vermoedens van ernstige bijwerkingen op hun 
grondgebied, om ervoor te zorgen dat de bevoegde nationale autoriteiten deze informatie niet 
missen of over het hoofd zien.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de handhaving van de 
bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat aan houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die hun verplichtingen op dit 
gebied niet nakomen, doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties 
worden opgelegd.

Met het oog op de handhaving van de 
bepalingen inzake 
geneesmiddelenbewaking moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat aan houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die hun verplichtingen op dit 
gebied niet nakomen, doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties 
worden opgelegd. Als de voorwaarden van 
de vergunning voor het in de handel 
brengen niet binnen de gestelde termijn 
worden vervuld, moeten de bevoegde 
nationale autoriteiten deze vergunning 
kunnen herzien.

Or. en

Motivering

De ervaring heeft geleerd dat ondernemingen die de verplichting hebben een 
veiligheidsonderzoek na toelating uit te voeren, dit in vele gevallen nalaten. In het geval van 
zeer winstgevende medische producten hebben boetes niet altijd een afschrikkende werking. 
Derhalve moet in het kader van wettelijke maatregelen duidelijk worden vastgelegd dat de 
lidstaten ook de mogelijkheid hebben om een vergunning voor het in de handel brengen op te 
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schorten of in te trekken. 

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29bis) De onderhavige richtlijn is van 
toepassing, onverminderd Richtlijn 
95/46/EG en Verordening (EG) 
nr. 45/2001 inzake de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en het vrije verkeer van die gegevens. De 
nagestreefde bescherming van de 
volksgezondheid vormt een aanmerkelijk 
openbaar belang dat de verwerking van 
betrouwbare gezondheidsgegevens 
rechtvaardigt, zolang dit alleen gebeurt in 
noodzakelijke gevallen en de betrokken 
partijen in elke fase van het 
geneesmiddelenbewakingsproces kunnen 
beoordelen of verwerking van deze 
gegevens noodzakelijk is.

Or. en

Motivering

Het voorstel betreft zeer gevoelige persoonlijke informatie die volledig beschermd moet 
worden. Toch moet het mogelijk zijn persoonlijke gegevens in het Eudravigilance-systeem te 
verwerken met inachtneming van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het volgende punt wordt ingevoegd:
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28 sexies. Commercieel vertrouwelijke 
informatie: Documenten, gegevens of 
informatie gelden als vertrouwelijk
wanneer bekendmaking van deze 
documenten, gegevens of informatie een 
commercieel belang van de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
in ernstige mate zou schaden, tenzij er, 
ongeacht deze schade, sprake is van een 
zwaarwegend openbaar belang van deze 
bekendmaking.

Or. en

Motivering

Gezorgd moet worden voor een beter evenwicht tussen transparantie en de bescherming van 
vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Daarom moet het begrip "commercieel vertrouwelijke 
informatie"duidelijk in de wetgeving worden omschreven. Een specifieke definitie waarmee 
rekening wordt gehouden met de kenmerken van de farmaceutische sector en met 
overwegingen op het vlak van de volksgezondheid zou als richtsnoer kunnen dienen voor de 
vraag welke informatie aan het publiek kan worden bekendgemaakt en welke soort informatie 
legitiem kan worden verzwegen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – punt 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. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;”

“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 
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 staat onder 
intensief toezicht. Alle vermoedelijke 
bijwerkingen moeten worden gemeld aan 
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“<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). 

Amendement 10

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

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 
gestelde termijn worden vervuld, moeten 
de bevoegde autoriteiten deze vergunning 
kunnen herzien.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 18.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de volgende tweede en derde alinea b) de volgende tweede en derde alinea 
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worden toegevoegd: 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 informatie’.

“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 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>.’”

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 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

Motivering

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59 – lid 1 – letter f – punt vii bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis)Voor geneesmiddelen die niet op de 
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in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 bedoelde lijst voorkomen, wordt 
de volgende aanvullende verklaring 
opgenomen: "vermoedelijke bijwerkingen 
moeten worden gemeld aan uw huisarts, 
apotheker of "<naam, website, postadres 
en/of telefoonnummer van de nationale 
bevoegde autoriteit>";

Or. en

Motivering

Ook voor geneesmiddelen die niet onder intensief toezicht staan, moeten de contactgegevens 
van de bevoegde nationale autoriteiten worden vermeld. Thans behoeven alleen de naam en 
het adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, de naam van de 
door hem aangewezen vertegenwoordigers in de lidstaten en de naam en het adres van de 
procucent te worden vermeld. Als lidstaten een rechtstreekse melding aan de bevoegde 
nationale autoriteiten willen bevorderen (zie amendement 14) moeten de contactgegevens 
worden vermeld. Patiënten moeten er ook concreet op worden gewezen, dat zij bijwerkingen 
ook  kunnen doorgeven aan hun huisarts of apotheker.

Amendement 13

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 
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. 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.

2. De lidstaten voeren met behulp van het 
in lid 1 bedoelde 
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. Onder leiding van 
het Geneesmiddelbureau zorgen zij voor 
een regelmatige en onafhankelijke audit 
van hun geneesmiddelenbewakingssysteem 
en doen zij 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.
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Or. en

Motivering

De waarschijnlijkheid dat lidstaten bijwerkingen te laat bij de Eudravigilance-databank 
indienen is, vergeleken met ondernemingen, tien maal zo groot. Thans slaagt ongeveer de 
helft van de lidstaten er niet binnen de geldende termijn van 15 dagen in melding te maken 
van bijwerkingen. Deze vertragingen leveren risico's voor de volksgezondheid op en 
onafhankelijke audits zijn voor de oplossing van het probleem waarschijnlijk effectiever dan 
interne audits.

Amendement 14

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

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; tot deze maatregelen 
behoren cursussen voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en een 
informatiecampagne voor het publiek;
1 bis) vereenvoudigen rechtstreekse 
meldingen door patiënten door de 
beschikbaarstelling van alternatieve 
meldingsmogelijkheden naast de web-
formats;

Or. en

Motivering

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
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over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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), 
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.

Vermoedelijke bijwerkingen als gevolg 
van medicatiefouten moeten anoniem en 
zonder schuldtoewijzing gemeld kunnen 
worden en moeten onder de, voor 
bepaalde beroepen geldende privileges 
vallen.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt een nieuwe definitie van het begrip "bijwerking" voor, waaronder voor 
het eerst ook bijwerkingen als gevolg van medicatiefouten vallen. Signalen van 
beroepsbeoefenaren op het gebied van de patiëntveiligheid wijzen erop dat een "no-blame"-
cultuur belangrijk is om het doorgeven van meldingen te bevorderen. Beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg mogen niet worden ontmoedigd om bijwerkingen te melden omdat zij 
bang zijn voor de juridische gevolgen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 3 – eerste alinea
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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 
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). Er zal een systeem 
worden ingevoerd om de desbetreffende 
lidstaten gelijktijdig op de hoogte brengen 
van deze ingediende meldingen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten, bij wijze van extra controle, langs elektronische weg worden 
gewaarschuwd, wanneer houders van vergunningen voor het in de handel brengen 
melddingen indienen bij Eudravigilance over vermoedens van ernstige bijwerkingen op hun 
grondgebied, om ervoor te zorgen dat de bevoegde nationale autoriteiten deze informatie niet 
over het hoofd zien of negeren.

Amendement 17

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

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.

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

meldingen van deze bijwerkingen via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid kunnen worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Aanpassing van het artikel aan de amendementen 11, 12 en 14. Patiënten moeten de 
mogelijkheid hebben om bijwerkingen langs elektronische weg te melden maar het 
beschikbaar stellen van andere mogelijkheden mag niet worden verhinderd. Het valt onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaat om het verslag in een elektronisch formaat aan te bieden 
dat compatibel is met Eudravigilance.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op zijn eerste vergadering na afloop van 
de in lid 2 genoemde termijn waarbinnen 
de vergunninghouder opmerkingen kan 
maken, keurt het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking het 
beoordelingsrapport, al dan niet in 
gewijzigde vorm, goed, waarbij het 
rekening houdt met de eventuele 
overeenkomstig dat lid ingediende 
opmerkingen.

3. Op zijn eerste vergadering na afloop van 
de in lid 2 genoemde termijn waarbinnen 
de vergunninghouder opmerkingen kan 
maken, keurt het Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking het 
beoordelingsrapport, al dan niet in 
gewijzigde vorm, goed, waarbij het 
rekening houdt met de eventuele 
overeenkomstig dat lid ingediende 
opmerkingen.

Het stelt, op grond van het 
beoordelingsrapport, een aanbeveling op 
voor de coördinatiegroep. 
Het woord « Raadgevend » moet in de titel 
van het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking worden 
geschrapt, zodat de titel de bevoegdheden 
van het comité beter weerspiegelt. 
Indien aangenomen, wordt de naam in de 
gehele tekst gewijzigd.
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Or. en

Motivering

Zie amendement 3. De bevoegdheden van het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) moeten 
worden uitgebreid met betrekking tot de coördinatiegroep. De coördinatiegroep is geen 
specialistische instantie voor geneesmiddelenbewaking - het is haar taak om de risico's af te 
wegen tegen de voordelen. Het PRAC dient als enige instantie belast te worden met 
geneesmiddelenbewaking en risicobeoordeling om onnodig dubbel werk te voorkomen.

Amendement 19

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 de aanbeveling van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking 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. 

Or. en

Motivering

Het standpunt van het Comité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) moet meer gewicht
geven aan de coördinatiegroep en het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
(CHMP), dat als enige de aanbeveling van het PRAC moet kunnen terugdraaien als dit besluit 
op grond van argumenten op het vlak van wetenschap en volksgezondheid kan worden 
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gerechtvaardigd. 

Amendement 20

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 de 
aanbeveling van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking advies 
uitgebracht over de handhaving, wijziging, 
schorsing of intrekking van de betrokken
vergunningen voor het in de handel 
brengen. 

Het CHMP brengt alleen een advies uit 
dat afwijkt van de aanbeveling van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking, als 
gefundeerde wetenschappelijke 
argumenten en de bescherming van de 
bevolking dit rechtvaardigen. Het CHMP 
licht deze argumentatie toe in een 
motivering bij zijn advies.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 107 octies, lid 1.
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Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 2 bis
Herkenning van signalen

Artikel 107 nonies Artikel 107 nonies

Or. en

Motivering

Afdeling 2 van het voorstel heeft als titel "Periodieke veiligheidsverslagen", maar artikel 
107 octies gaat niet over periodieke veiligheidsverslagen. Veeleer wordt daar de procedure 
geschetst voor de vaststelling en beoordeling van signalen van de Eudravigikance-database, 
een cruciale fase in het geneesmiddelenbewakingssysteem. Om verwarring te voorkomen moet 
dit artikel een eigen afdeling krijgen met een correct geformuleerd opschrift.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met het oog op deze beoordeling 
kan het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking een openbare 
hoorzitting houden.
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 
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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 dat hij de kans krijgt deze 
gegevens tijdens een besloten hoorzitting 
aan het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking te presenteren.

Or. en

Motivering

Krachtens het voorstel van de Commissie mag het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking alleen openbare hoorzittingen houden via de "communautaire" 
procedure, die wordt ingeleid wanneer een lidstaat reeds op het punt staat een vergunning 
voor het in de handel brengen op te schorten of te wijzigen. Er valt iets voor te zeggen als het 
Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking ook hoorzittingen mag organiseren, 
waarmee het signalen kan duiden die uit de "normale" procedure voortvloeien, d.w.z. via het 
toezicht op individuele verslagen over mogelijke bijwerkingen die bij de Eudravigilance-
database zijn ingediend.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Communautaire procedure EU-Spoedprocedure

Or. en

Motivering

In dit hoofdstuk wordt de procedure geschetst voor onverwijlde informatie-uitwisseling en 
coördinatie wanneer een lidstaat een ernstig veiligheidsprobleem vaststelt en eenzijdig 
maatregelen neemt om een vergunning voor het in de handel brengen in te trekken of op te 
schorten, of voornemens is dit te doen. De voorgestelde titel "communautaire procedure" 
weerspiegelt het dringende karakter van de procedure niet en is verwarrend met het oog op 
de gecentraliseerde of gedecentraliseerde vergunningsprocedures voor geneesmiddelen.
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Amendement 24

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 Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid.  Met het oog 
op deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden, overeenkomstig de 
procedure van artikel 107 nonies, lid 2 bis 
van de richtlijn.

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.
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.

Or. en

Motivering

De procedure is reeds in een voorgaand artikel toegelicht en hoeft niet te worden herhaald.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het overeenkomstig 
artikel 107 decies, lid 2, vastgestelde 
toepassingsgebied van de procedure geen 
enkele vergunning voor het in de handel 
brengen omvat die volgens de procedure 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, wordt door de coördinatiegroep 
binnen dertig dagen na de aanbeveling 
van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking over de 
aanbeveling beraadslaagd en advies 
uitgebracht over de handhaving, 
wijziging, schorsing, intrekking of 
weigering van verlenging van de 
betrokken vergunningen voor het in de 
handel brengen, met een tijdschema voor 
de tenuitvoerlegging van het advies.

1. Wanneer het overeenkomstig 
artikel 107 decies, lid 2, vastgestelde 
toepassingsgebied van de procedure geen 
enkele vergunning voor het in de handel 
brengen omvat die volgens de procedure 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, handelt de coördinatiegroep
overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 107 octies, lid 1.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat het CHMP en de coördinatiegroep moeten rechtvaardigen waarom hun 
advies afwijkt van de aanbeveling van het PRAC moet ook gelden voor beoordelingen die in 
het kader van de communautaire spoedprocedure worden uitgevoerd.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het overeenkomstig 
artikel 107 decies, lid 2, vastgestelde 

3. Wanneer het overeenkomstig 
artikel 107 decies, lid 2, vastgestelde 
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toepassingsgebied van de procedure ten 
minste een vergunning voor het in de 
handel brengen omvat die volgens de 
procedure van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 is verleend, wordt door het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik binnen dertig dagen na 
de aanbeveling van het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking over de 
aanbeveling beraadslaagd en advies 
uitgebracht over de handhaving, 
wijziging, schorsing, intrekking of 
weigering van verlenging van de 
betrokken vergunningen voor het in de 
handel brengen.

toepassingsgebied van de procedure geen 
enkele vergunning voor het in de handel 
brengen omvat die volgens de procedure 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, handelt  het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik
overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 107 octies, lid 3.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 107 terdecies – lid 1.
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TOELICHTING

Geneesmiddelenbewaking is het systeem dat wordt gebruikt om toe te zien op de veiligheid 
van geneesmiddelen nadat ze zijn goedgekeurd voor algemeen gebruik.
Geneesmiddelenbewaking speelt een belangrijke rol in de volksgezondheid. Naar schatting 
overlijden in de EU ongeveer 197 000 mensen per jaar als gevolg van bijwerkingen.
Bijwerkingen kunnen in klinische proeven verborgen blijven als ze zeldzaam zijn, slechts na 
langdurig gebruik optreden of ontstaan door een wisselwerking met andere geneesmiddelen.
De meesten van ons zullen op de hoogte zijn van de tragedie die zich in de jaren zestig van de 
vorige eeuw heeft afgespeeld in verband met het geneesmiddel Thalidomide; een voorbeeld 
van recenter datum is Viox. Het behoeft dan ook geen betoog dat systemen voor het volgen 
van geneesmiddelengebruik, het melden van bijwerkingen en het opsporen van patronen 
(“signaaldetectie”) een prioriteit vormen binnen het Europese volksgezondheidsbeleid.

Onder de huidige EU-wetgeving kunnen geneesmiddelen op twee manieren worden 
toegelaten: a) via een gecentraliseerde procedure waarbij een farmaceutisch bedrijf één 
aanvraag indient bij het EMEA (het Europees Geneesmiddelenbureau) of b) via een systeem 
van wederzijdse erkenning waarbij één lidstaat de beoordeling van het nieuwe geneesmiddel 
regelt en via wederzijdse erkenning coördineert met andere lidstaten. Voor bepaalde soorten 
nieuwe producten verloopt de toelating verplicht via de gecentraliseerde procedure, 
bijvoorbeeld voor geneesmiddelen die met behulp van biotechnologie zijn vervaardigd en 
geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, HIV of neurodegeneratieve stoornissen. De 
gecentraliseerde procedure is geregeld bij Verordening (EG) nr. 726/2004 en de 
gedecentraliseerde procedure bij Richtlijn 2001/83/EG. Het voorstel van de Commissie tot 
bijwerking van de voorschriften voor geneesmiddelenbewaking betekent dus dat beide 
stukken wetgeving gewijzigd moeten worden. Uw rapporteur heeft amendementen op zowel 
de verordening als de richtlijn opgesteld, maar aangezien de beide stukken wetgeving elkaar 
grotendeels overlappen, heeft het hiernavolgende commentaar betrekking op allebei.

De kern van een goed geneesmiddelenbewakingssysteem is dat gezondheidswerkers, 
bedrijven en ook patiënten zelf bijwerkingen naar behoren melden en dat deze bijwerkingen 
door de overheden naar behoren worden geregistreerd, zodat “signalen” die op mogelijke 
problemen duiden, kunnen worden ontdekt. Naar aanleiding van deze signalen moet 
vervolgens actie worden ondernomen; dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de wijze waarop een 
geneesmiddel wordt voorgeschreven wordt aangepast, er betere gebruiksinformatie wordt 
verstrekt of, wanneer het een ernstige bijwerking betreft, het geneesmiddel volledig van de 
markt wordt gehaald. Het voordeel van nauwere samenwerking op EU-niveau op het gebied 
van geneesmiddelenbewaking is dat de “pool” van gemelde bijwerkingen groter is, waardoor 
zeldzamere patronen sneller kunnen worden opgemerkt, dubbel werk bij het nemen van 
maatregelen in verband met bijwerkingen kan worden voorkomen en onveilige 
geneesmiddelen zo nodig snel van de markt kunnen worden gehaald. “Signalen” worden 
opgepikt uit spontane meldingen van bijwerkingen aan nationale bevoegde autoriteiten, uit de 
periodieke veiligheidsverslagen die bedrijven moeten indienen als een product eenmaal in de 
handel is gebracht en uit beoordelingen door deskundigen van medische onderzoeksrapporten.
Het huidige systeem voor geneesmiddelenbewaking in de EU is de afgelopen jaren verder 
ontwikkeld om de werkzaamheden van lidstaten beter op elkaar af te stemmen.
Eudravigilance, een centrale database waarin gegevens worden verzameld, is operationeel en 
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belangrijke vraagstukken worden in een werkgroep besproken. Als gevolg van lacunes in de 
vigerende wetgeving is de aanpak echter enigszins ad hoc en inconsistent.

De Commissie stelt daarom veranderingen voor met het doel de Europese 
geneesmiddelenbewaking te versterken en procedures te stroomlijnen. Uw rapporteur kan zich 
over het geheel genomen goed vinden in de benadering van de Commissie, maar heeft haar 
voorstellen op bepaalde gebieden versterkt. De volgende punten zijn, naar het oordeel van uw 
rapporteur, het belangrijkst.

1. Versterkt EU-comité voor geneesmiddelenbewaking:

De rapporteur acht het terecht dat de Commissie de bestaande werkgroep 
Geneesmiddelenbewaking wil vervangen door het Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de bestaande 
werkgroep tamelijk ad hoc te werk gaat, waarbij de aandacht uitsluitend uitgaat naar 
geneesmiddelen die via de gecentraliseerde procedure zijn toegelaten. Ook heeft de 
werkgroep onvoldoende status om ervoor te kunnen zorgen dat zijn bevindingen 
daadwerkelijk leiden tot maatregelen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CHMP), dat toezicht uitoefent op het systeem in zijn geheel. De rapporteur meent 
echter dat de rol van het Risicobeoordelingscomité verder kan worden versterkt, enerzijds 
door het de bevoegdheid te geven het CHMP bepaalde maatregelen aan te bevelen in plaats 
van het slechts te adviseren en anderzijds door het lidmaatschap ervan uit te breiden tot één 
vertegenwoordiger per lidstaat. Ook stelt uw rapporteur voor twee extra leden aan te stellen 
die patiënten en gezondheidswerkers vertegenwoordigen, zoals ook in andere comités van het 
EMEA het geval is. Dit zou de transparantie van de werkzaamheden van het 
Risicobeoordelingscomité ten goede komen.

2. De rol van de lidstaten in het systeem:

Uw rapporteur huldigt het standpunt dat de lidstaten een centrale rol moeten blijven spelen 
binnen het EU-geneesmiddelenbewakingssysteem. Zoals de Commissie heeft voorgesteld, 
dient de bevoegde instantie in elke lidstaat blijven functioneren als het coördinatiecentrum 
voor alle spontane meldingen van bijwerkingen en dienen gezondheidswerkers en patiënten 
bijwerkingen niet rechtstreeks in Eudravigilance (de EU-gegevensbank waarin bijwerkingen 
worden geregistreerd) te melden maar, net als voorheen, aan hun nationale bevoegde instantie.
De rapporteur begrijpt de bedenkingen van de lidstaten bij het Commissievoorstel om 
mogelijk te maken dat een bedrijf één enkele melding van een bijwerking indient bij 
Eudravigilance in plaats van de bijwerking te melden aan alle lidstaten (zie punt 2). Zij vindt 
dat de lidstaten onmiddellijk op de hoogte moeten worden gebracht als een bedrijf in 
Eudravigilance een bijwerking meldt die zich op zijn grondgebied heeft voorgedaan en stelt 
voor een systeem in het leven te roepen dat de relevante lidstaten waarschuwt op het moment 
dat een bijwerking wordt gemeld.
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3. De rol van bedrijven in het systeem:

De Commissie stelt verscheidene nuttige veranderingen voor die gevolgen hebben voor 
bedrijven. De rapporteur juicht met name die voorstellen toe die een betere follow-up en 
coördinatie van de beoordeling van bijwerkingen waarborgen door dubbel werk in 
verschillende lidstaten te voorkomen. Zij staat dan ook achter het voorstel bedrijven gegevens 
over bijwerkingen rechtstreeks bij Eudravigilance te laten indienen (met de in punt 3 
genoemde waarborgen) en is eveneens voorstander van mogelijkheden voor het verdelen van 
werkzaamheden in verband met periodieke veiligheidsverslagen, waarbij een coördinerende 
rol is weggelegd voor het Risicobeoordelingscomité.

4. De rol van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg:

Uw rapporteur steunt maatregelen om beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg aan te 
moedigen uit eigen beweging bijwerkingen te melden bij hun bevoegde instantie en wil dat zij 
een grotere rol gaan spelen bij het geven van voorlichting en het aanmoedigen van patiënten 
bijwerkingen te melden.

5. De rol van patiënten:

Patiënten spelen een sleutelrol bij de “signaaldetectie” van bijwerkingen. Uw rapporteur 
schaart zich achter voorstellen om te bevorderen dat patiënten goed geïnformeerd worden en 
is nadrukkelijk voorstander van de nieuwe bepalingen die het mogelijk maken dat patiënten 
bijwerkingen rechtstreeks melden. Wel is zij van mening dat zij dit bij de bevoegde instanties 
zouden moeten doen en niet bij de betreffende bedrijven. Momenteel is het rechtstreeks 
melden van bijwerkingen in slechts enkele lidstaten mogelijk, maar daar waar het mogelijk is, 
heeft het niet geleid tot overbelasting van de bevoegde instantie. Een goede 
informatieverstrekking houdt ook in dat de patiënt moet worden verteld wanneer hem of haar 
nieuwe geneesmiddelen worden voorgeschreven. De rapporteur staat daarom ook achter het 
voorstel voor intensief gecontroleerde geneesmiddelen en is van mening dat het systeem 
patiënten aan wie een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven niet alleen informatie moet 
geven, maar hen ook moet aanmoedigen bijwerkingen te melden. Zij heeft een aantal 
amendementen ingediend die beogen de informatie op de bijsluiter in die zin te verbeteren.

6. De bijsluiter:

Verschillende belanghebbenden zijn niet gelukkig met het voorstel van de Europese 
Commissie een samenvatting van de essentiële informatie op te nemen in de bijsluiter. Uw 
rapporteur begrijpt hun bedenkingen, met name het argument dat wat essentieel is voor de ene 
patiënt dat niet voor de andere hoeft te zijn.  Zij vindt echter ook dat de huidige bijsluiter 
vanuit het perspectief van de patiënt te wensen overlaat en dat de voornaamste eigenschappen 
van het geneesmiddelen duidelijker moeten worden aangegeven voor patiënten. Een algemene 
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herziening van de bijsluiter is mogelijk de beste oplossing voor dit probleem. Om die reden 
heeft de rapporteur zelf geen amendementen ingediend op de Commissievoorstellen.

7. Het melden van bijwerkingen:

Het voorstel luidt dat in het nieuwe systeem alle bijwerkingen (en niet alleen ernstige) door 
bevoegde instanties en bedrijven worden gemeld in de Eudravigilance-gegevensbank. Dit 
betekent dat voor het eerst informatie over alle bijwerkingen verzameld wordt op één centrale 
plaats in de EU. Dit kan voor iedereen een waardevol onderzoeksinstrument zijn. De 
Commissie moet echter waarborgen dat Eudravigilance de stortvloed aan informatie aankan 
en dat de ernstigste bijwerkingen duidelijk in het oog springen. Als alle bijwerkingen worden 
geregistreerd in Eudravigilance is het ook volgens de rapporteur logisch dat bedrijven niet 
langer alle bijwerkingen hoeven op te sommen in periodieke veiligheidsverslagen. In plaats 
van het zonder meer voorleggen van ruwe gegevens zullen bedrijven de bijwerkingen moeten 
analyseren en samenvattingen van hun bevindingen moeten indienen. Dit voorstel snijdt hout, 
vooral aangezien de rapporteur vernomen heeft dat bevoegde instanties vaak werden 
overweldigd door de enorme hoeveelheid periodieke veiligheidsverslagen die zij in het 
verleden ontvingen, met als gevolg dat vele daarvan ongelezen bleven. De snelheid waarmee 
bijwerkingen bij Eudravigilance worden gemeld is van het allerhoogste belang voor de 
veiligheid van patiënten. De rapporteur is dan ook bezorgd over het feit dat zowel bedrijven 
als lidstaten niet aan de huidige vereiste voldoen dat bijwerkingen binnen 15 dagen gemeld 
moeten worden. Lidstaten zijn echter veruit de grootste “zondaars”: 5% van de meldingen 
door bedrijven werd te laat ingediend, terwijl dit percentage voor de lidstaten op 50% lag. De 
rapporteur heeft daarom getracht bepalingen toe te voegen die voorzien in betere 
mechanismen voor het toezicht op de naleving.

8. Dringende maatregelen of “communautaire procedure”:

Uw rapporteur is verheugd over de opname van duidelijker bepalingen over het in gang zetten 
van een spoedprocedure. De lidstaten moeten snel samenwerken om in te grijpen wanneer 
zich een ernstige bijwerking voordoet.

9. Transparantie:

Uw rapporteur is ingenomen met de voorstellen om het systeem voor 
geneesmiddelenbewaking van de EU transparanter te maken. Zij onderschrijft dat het 
wenselijk is het webportaal uit te breiden en gebruik te maken van openbare hoorzittingen om 
aanwijzingen over bijwerkingen te verzamelen. Haars inziens moeten openbare hoorzittingen 
niet alleen worden gebruikt in het geval van dringende maatregelen, maar kunnen ze ook 
nuttige instrumenten zijn voor de normale geneesmiddelenbewaking. Zij heeft dan ook een 
amendement van die strekking voorgesteld.


