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PR_COD_1am

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 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

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures 
voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0664),

– 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 (C6-0515/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met de titel 
"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, onder 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 verordening – wijzigingsbesluit
Visum 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien het advies van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming 
van 22 april 2009,
__________
1 PB C 229 van 23.9.2009, blz. 19.
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Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 

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

het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. Dat comité 
moet bestaan uit één lid per lidstaat en 
zeven door de Commissie benoemde 
leden, waaronder ten minste één 
vertegenwoordiger van 
gezondheidswerkers en ten minste één 
vertegenwoordiger van patiënten. De 
leden moeten deskundig zijn op het gebied 
van de geneesmiddelenveiligheid, met 
inbegrip van de opsporing, evaluatie, 
minimalisering en communicatie van 
risico's en het opzetten van 
veiligheidsonderzoeken na toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits.

Or. en

Motivering

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking moet de vorm krijgen van een 
comité van vertegenwoordigers, aangezien geneesmiddelenbewaking een dermate belangrijk 
aspect van de volksgezondheid is dat iedere lidstaat een stem zal willen hebben en bij discussies 
betrokken zal willen zijn. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om in de hele Gemeenschap 
geharmoniseerd te reageren op 
veiligheidsvraagstukken voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
moet het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking steun verlenen 
aan het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en de coördinatiegroep 
die is opgericht bij Richtlijn 2001/83/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 november 2001 tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik in 
verband met vraagstukken betreffende de 
geneesmiddelenbewaking van 

(9) Om in de hele Gemeenschap 
geharmoniseerd te reageren op 
veiligheidsvraagstukken voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
moeten het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik en de 
coördinatiegroep die is opgericht bij 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, zich baseren op de 
aanbeveling van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bij vraagstukken 
betreffende de bewaking van 
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geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
Omwille van de consistentie en continuïteit 
van de beoordelingen moeten het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik van het bureau en de instanties die 
bevoegd zijn voor de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen echter eindverantwoordelijk 
blijven voor de afweging van de voordelen 
en risico’s van overeenkomstig deze 
verordening toegelaten geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik.

geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
Omwille van de consistentie en continuïteit 
van de beoordelingen moeten het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik van het bureau en de instanties die 
bevoegd zijn voor de verlening van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen echter eindverantwoordelijk 
blijven voor de afweging van de voordelen 
en risico’s van overeenkomstig deze 
verordening toegelaten geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik.

Or. en

Motivering

Als het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking de vorm krijgt van een comité 
van vertegenwoordigers, moet dit comité meer bevoegdheden krijgen ten opzichte van het 
Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de coördinatiegroep. Noch het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik noch de coördinatiegroep is gespecialiseerd op het 
gebied van geneesmiddelenbewaking – de taak van deze organen is om een algemene afweging 
te maken van de risico's en de voordelen van een geneesmiddel. Het Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking zou het enige bevoegde orgaan moeten zijn inzake 
geneesmiddelenbewaking en risicobeoordeling, om een te grote overlapping van taken te 
voorkomen. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Speciale waarschuwingen voor geneesmiddelen die onder intensief toezicht staan, zullen het 
voor zowel gezondheidswerkers als patiënten gemakkelijker maken om deze geneesmiddelen te 
herkennen, waardoor zij meer geneigd zullen zijn eventuele bijwerkingen te melden. 
Het symbool van de zwarte driehoek wordt in de hele EU al gebruikt om nieuwe geneesmiddelen 
die onder intensief toezicht staan aan te duiden (voor geneesmiddelen die volgens de 
gecentraliseerde procedure worden toegelaten).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) deze richtlijn moet Richtlijn 
95/46/EG en Verordening (EG) nr. 
45/2001 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 
gegevens, onverlet laten. De bescherming 
van de volksgezondheid is van aanzienlijk 
openbaar belang en rechtvaardigt de 
verwerking van identificeerbare 
gezondheidsgegevens, zolang deze 
uitsluitend worden verwerkt indien dat 
noodzakelijk is, en de betrokken partijen 
in ieder stadium van het 
geneesmiddelenbewakingsproces de 
noodzaak van de verwerking van 
dergelijke gegevens blijven beoordelen. 

Or. en

Motivering

Het voorstel heeft betrekking op zeer gevoelige persoonsgegevens die volledige bescherming 
vereisen. Het zou echter mogelijk moeten zijn persoonsgegevens in het Eudravigilance-systeem 
te verwerken zonder de EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te schenden. 
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking baseert het 
comité zich op de aanbevelingen van het 
in artikel 56, lid 1, onder a bis), genoemde 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. 

Het woord "Raadgevend" moet uit de naam 
van het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking worden 
verwijderd, zodat de bevoegdheden van het 
comité beter tot uiting komen.
Indien goedgekeurd, wordt de naam in de 
gehele tekst aangepast.

Or. en

Motivering

Als het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking de vorm krijgt van een comité 
van vertegenwoordigers, moet het meer bevoegdheden krijgen ten opzichte van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik is geen gespecialiseerd orgaan op het gebied van geneesmiddelenbewaking – zijn taak is 
om een algemene afweging te maken van de risico's en de voordelen van een geneesmiddel. Het 
Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking zou het enige bevoegde orgaan moeten
zijn inzake geneesmiddelenbewaking en risicobeoordeling, om een te grote overlapping van 
taken te voorkomen. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 - lid 3 - alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doet een aanbeveling voor het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik op basis van het 
beoordelingsrapport. 
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Or. en

Motivering

Het advies van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking moet meer gewicht 
krijgen bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, dat slechts mag afwijken van 
de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking indien het zijn 
besluit op basis van wetenschappelijke en volksgezondheidsredenen kan rechtvaardigen. 

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik brengt enkel een advies 
uit dat afwijkt van de aanbeveling van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking wanneer daar 
gegronde wetenschappelijke redenen of 
redenen van volksgezondheid voor zijn. 
Het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik licht deze redenen toe 
in een motivering die als bijlage bij zijn 
advies wordt gevoegd.

Wanneer het advies inhoudt dat 
regelgevend optreden nodig is, stelt de 
Commissie een beschikking vast tot 
wijziging, schorsing of intrekking van de 
vergunning voor het in de handel brengen. 
Artikel 10 van deze verordening is van 
toepassing op de vaststelling van die 
beschikking. Wanneer de Commissie een 
dergelijke beschikking geeft, kan zij 
bovendien overeenkomstig artikel 127 bis 

Wanneer het advies inhoudt dat 
regelgevend optreden nodig is, stelt de 
Commissie een beschikking vast tot 
wijziging, schorsing of intrekking van de 
vergunning voor het in de handel brengen. 
Artikel 10 van deze verordening is van 
toepassing op de vaststelling van die 
beschikking. Wanneer de Commissie een 
dergelijke beschikking geeft, kan zij 
bovendien overeenkomstig artikel 127 bis 
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van Richtlijn 2001/83/EG een tot de 
lidstaten gerichte beschikking geven.”

van Richtlijn 2001/83/EG een tot de 
lidstaten gerichte beschikking geven.”

Or. en

Motivering

Het advies van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking moet meer gewicht 
krijgen bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, dat slechts mag afwijken van 
de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomité indien het zijn besluit kan rechtvaardigen op 
basis van wetenschappelijke argumenten en redenen van volksgezondheid. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 28 bis - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking mag in het 
kader van die beoordeling 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 
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 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking te mogen 
presenteren.

Or. en
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Motivering

Hetzelfde amendement is ingediend op de richtlijn. Het stelt het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking in staat naar eigen inzicht openbare hoorzittingen te organiseren bij
zijn beoordeling van geneesmiddelen die zijn toegestaan volgens de gecentraliseerde en de 
gedecentraliseerde procedure. 

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze wijziging is in overeenstemming met de amendementen 3 en 4.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

1. Het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

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

a) één lid en één plaatsvervanger per 
lidstaat die door de nationale bevoegde 
instanties, in overleg met de raad van 
beheer, worden benoemd;

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

plaatsvervangers, waaronder ten minste
één vertegenwoordiger van 
gezondheidswerkers en ten minste één 
vertegenwoordiger van patiënten, die op 
basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
door de Commissie worden benoemd.

Een lidstaat mag een andere lidstaat 
vragen hem in het comité te vervangen. 

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

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

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

Or. en

Motivering
Hoewel het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking een comité van 
vertegenwoordigers moet zijn, hebben de lidstaten eerder het recht dan de plicht aan dit comité 
deel te nemen. Indien een lidstaat niet in staat is een lid af te vaardigen, moet deze de 
mogelijkheid hebben zijn functie aan een andere lidstaat over te dragen.
Om de transparantie van het geneesmiddelenbewakingsproces te vergroten, stelt de rapporteur 
voor dat ten minste twee leden van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking 
vertegenwoordigers zijn van patiënten en gezondheidswerkers. Dit zou in navolging zijn van het 
door de volgende EMEA-comités gestelde voorbeeld: het Comité voor weesgeneesmiddelen, het 
Comité pediatrie en het Comité voor geavanceerde therapieën.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 14
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis - lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden en plaatsvervangers van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking worden 
benoemd op grond van hun relevante 

2. De leden en plaatsvervangers van het 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking worden 
benoemd op grond van hun relevante 
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deskundigheid op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking en 
risicobeoordeling voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, waarbij de hoogste 
graad van bekwaamheid en een uitgebreide 
relevante deskundigheid moeten worden 
gewaarborgd. Hiertoe worden de raad van 
beheer en de Commissie bijgestaan door de 
directeur van het bureau, teneinde te 
waarborgen dat in de uiteindelijke 
samenstelling van het comité alle voor de 
taken van het bureau relevante 
wetenschappelijke gebieden 
vertegenwoordigd zijn.

deskundigheid op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking en 
risicobeoordeling voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, waarbij de hoogste 
graad van bekwaamheid en een uitgebreide 
relevante deskundigheid moeten worden 
gewaarborgd. Hiertoe worden de raad van 
beheer, de Commissie en de lidstaten
bijgestaan door de directeur van het 
bureau, teneinde te waarborgen dat in de 
uiteindelijke samenstelling van het comité 
alle voor de taken van het bureau relevante 
wetenschappelijke gebieden 
vertegenwoordigd zijn.

Or. en

Motivering

Zie amendement 12.
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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 en 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 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 
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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.

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
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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 
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 
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"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.


