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1

Amendement 8
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Raadgevend Comité voor de 
afweging van de voordelen en risico's op 
het gebied van 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.

Or. fr

Motivering

De benaming "Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking" is te 
restrictief en gaat voorbij aan de noodzaak een afweging te maken van de voordelen en 
risico's van een geneesmiddel, doordat zij het accent legt op de analyse van de risico's, 
afzonderlijk beschouwd. Het comité moet zich nochtans bezighouden met alle vraagstukken 
betreffende de geneesmiddelenbewaking (voorstel voor een verordening, artikel 1, punt 2).

Dit amendement geldt voor de hele tekst van het voorstel voor een verordening.
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Amendement 9
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Comité 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.

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen.

Amendement 10
Bernadette Vergnaud

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 

Schrappen
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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 
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. fr

Amendement 11
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) 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 continu 
markttoezicht op het geneesmiddel worden 
uitgeoefend. Zoals bij alle geneesmiddelen 
moeten patiënten en beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg worden 
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aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en het bureau 
moet een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen te melden en moet het 
bureau een openbare lijst van dergelijke 
geneesmiddelen bijhouden.

Or. en

Motivering

Er bestaat een groot nalevingsprobleem, met ernstige gevolgen voor de gezondheid van de 
patiënten, wat een last vormt voor de nationale gezondheidsstelsels. Een dergelijk strenge 
formulering kan patiënten ervan afschrikken de behandelingsvoorschriften na te leven en kan 
indirect ook gevolgen hebben voor het melden van mogelijke bijwerkingen van producten die 
niet onder deze productcategorie vallen. Patiënten en gezondheidswerkers dienen ertoe te 
worden aangemoedigd alle mogelijke bijwerkingen te melden.

Amendement 12
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
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 wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
onder a bis), genoemde Raadgevend 
Comité voor de afweging van de 
voordelen en risico's op het gebied van
geneesmiddelenbewaking.”

Or. fr

Motivering

De benaming "Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking" is te 
restrictief en gaat voorbij aan de noodzaak een afweging te maken van de voordelen en 
risico's van een geneesmiddel, doordat zij het accent legt op de analyse van de risico's, 
afzonderlijk beschouwd. Het comité moet zich nochtans bezighouden met alle vraagstukken 
betreffende de geneesmiddelenbewaking (voorstel voor een verordening, artikel 1, punt 2).

Dit amendement geldt voor de hele tekst van het voorstel voor een verordening.



AM\804884NL.doc 7/25 PE438.462v01-00

NL

Amendement 13
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
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.”

Schrappen

Or. fr

Motivering

Gevolg van de strikte scheiding tussen activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen.

Amendement 14
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De lijst van stoffen en producten die onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden of eisen 
mag niet worden gekenmerkt als een lijst "die onder intensief toezicht staat", aangezien voor 
verschillende geneesmiddelen geen verschillende toezichtsniveaus mogen gelden en een 
dergelijk strenge formulering patiënten ervan kan afschrikken de behandelingsvoorschriften 
na te leven. 

Amendement 15
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten gestructureerde 
standaardformulieren voor het via internet 
melden van vermoedelijke bijwerkingen 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en patiënten. Deze 
mogelijkheid van melding via internet 
wordt alle burgers van de EU-lidstaten 
geboden in hun moedertaal.

Het bureau stelt het publiek tevens alle 
andere middelen ter beschikking die 
patiënten in staat stellen bijwerkingen te 
melden, zoals een speciaal 
telefoonnummer of een specifiek e-
mailadres.

Or. fr

Amendement 16
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze verordening 
toegelaten geneesmiddelen;

(3) een samenvatting van de 
risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze verordening 
toegelaten geneesmiddelen;

Or. en

Motivering

Informatie over de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid moet worden 
verschaft op een gemakkelijke en verstaanbare wijze. De technische documenten moeten 
worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en in een voor leken verstaanbare 
versie. De bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken dienen eveneens te worden 
gepubliceerd op de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid, aangezien zij 
basisinformatie bevatten over het gebruik van geneesmiddelen die van essentieel belang is 
voor een veilig gebruik ervan. 

Amendement 17
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) de in artikel 23 van deze verordening 
bedoelde lijst van geneesmiddelen voor de 
toelating waarvan bepaalde voorwaarden 
en eisen gelden;

Or. en

Motivering

Informatie over de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid moet worden 
verschaft op een gemakkelijke en verstaanbare wijze. De technische documenten moeten 
worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en in een voor leken verstaanbare 
versie. De bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken dienen eveneens te worden 
gepubliceerd op de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid, aangezien zij 
basisinformatie bevatten over het gebruik van geneesmiddelen die van essentieel belang is 
voor een veilig gebruik ervan. 
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Amendement 18
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) de in artikel 23 van deze verordening 
bedoelde lijst van geneesmiddelen voor de 
toelating waarvan bepaalde voorwaarden 
en eisen gelden;

Or. en

Motivering

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

Amendement 19
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) de laatste bijgewerkte elektronische 
versie van de bijsluiter en de samenvatting 
van de productkenmerken voor alle 
bestaande en nieuwe geneesmiddelen;

Or. en
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Motivering

Informatie over de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid moet worden 
verschaft op een gemakkelijke en verstaanbare wijze. De technische documenten moeten 
worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en in een voor leken verstaanbare 
versie.  De bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken dienen eveneens te worden 
gepubliceerd op de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid, aangezien zij 
basisinformatie bevatten over het gebruik van geneesmiddelen die van essentieel belang is 
voor een veilig gebruik ervan. 

Amendement 20
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) de laatste bijgewerkte elektronische 
versie van de bijsluiter en de samenvatting 
van de productkenmerken voor alle 
bestaande en nieuwe geneesmiddelen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 21
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 – punt 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) een kort historisch overzicht van de 
in de productinformatie aangebrachte 
wijzigingen.

Alle informatie op de webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid, met inbegrip 
van de in de punten 1 t/m 4 ter van dit 
artikel bedoelde informatie, moet worden 
verschaft op een voor het grote publiek 
verstaanbare wijze;

Or. en

Motivering

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

Amendement 22
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) een kort historisch overzicht van de 
in de productinformatie aangebrachte 
wijzigingen;

Or. en

Motivering

Informatie over de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid moet worden 
verschaft op een gemakkelijke en verstaanbare wijze. De technische documenten moeten 
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worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en in een voor leken verstaanbare 
versie.  De bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken dienen eveneens te worden 
gepubliceerd op de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid, aangezien zij 
basisinformatie bevatten over het gebruik van geneesmiddelen die van essentieel belang is 
voor een veilig gebruik ervan. 

Amendement 23
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) conclusies van beoordelingen, 
aanbevelingen, adviezen en besluiten van 
de in artikel 56, lid 1, onder a) en a bis), 
van deze verordening bedoelde comités en 
de coördinatiegroep, de nationale bevoegde 
instanties en de Commissie in het kader 
van de procedures van de artikelen 28, 
28 bis en 28 ter van deze verordening en 
titel IX, hoofdstuk 3, afdelingen 2 en 3, van 
Richtlijn 2001/83/EG.

(10) conclusies van beoordelingen, 
aanbevelingen, adviezen en besluiten van 
de in artikel 56, lid 1, onder a) en a bis), 
van deze verordening bedoelde comités en 
de coördinatiegroep, de nationale bevoegde 
instanties en de Commissie in het kader 
van de procedures van de artikelen 28, 
28 bis en 28 ter van deze verordening en 
titel IX, hoofdstuk 3, afdelingen 2 en 3, van 
Richtlijn 2001/83/EG.

Alle informatie op het webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid, met inbegrip 
van de in de punten 1 t/m 10 van dit 
artikel bedoelde informatie, moet worden 
verschaft op een voor het grote publiek 
verstaanbare wijze. De informatie over de 
veiligheid en de potentiële risico's van een 
geneesmiddel dient te worden verschaft in 
de context van de aangetoonde globale 
voordelen.

Or. en

Motivering

Informatie over de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid moet worden 
verschaft op een gemakkelijke en verstaanbare wijze. De technische documenten moeten 
worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en in een voor leken verstaanbare 
versie.  De bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken dienen eveneens te worden 
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gepubliceerd op de nationale webportalen voor geneesmiddelenveiligheid, aangezien zij 
basisinformatie bevatten over het gebruik van geneesmiddelen die van essentieel belang is 
voor een veilig gebruik ervan. 

Amendement 24
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat dit portaal wordt gelanceerd 
raadpleegt het bureau de 
belanghebbenden (met inbegrip van 
patiëntengroepen, gezondheidswerkers en 
vertegenwoordigers van de industrie), 
teneinde hun advies in te winnen.

Or. en

Motivering

Het lijkt van belang dat de belanghebbenden die betrokken zijn bij de op het portaal van het 
bureau verschafte informatie worden geraadpleegd voordat deze website wordt gelanceerd.

Amendement 25
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het bureau houdt bij of in de medische 
literatuur meldingen zijn opgenomen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
bepaalde werkzame stoffen bevatten. Het 
publiceert de lijst van werkzame stoffen en 
de publicaties waarop deze monitoring 
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deze monitoring betrekking heeft. betrekking heeft.
2. Het bureau neemt de relevante 
informatie uit deze literatuurselectie op in 
de Eudravigilance-databank.

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

Or. en

Motivering

Het bureau kan een screening verrichten van alle medische literatuur inzake bekende stoffen. 
Anders zal de doelstelling de werklast voor de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen te verlichten niet worden verwezenlijkt, aangezien deze zou moeten bijhouden 
welke literatuur het bureau bijhoudt, en zelf alle andere literatuur zou moeten bijhouden. 

Amendement 26
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Europees Comité voor 
geneesmiddelenbewaking weegt op 
wetenschappelijke wijze de voordelen en 
risico’s van het geneesmiddel af, op basis 
van alle beschikbare informatie, inclusief
periodieke veiligheidsverslagen en 
gegevens uit de Eudravigilance-databank. 

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

Het stelt binnen negentig dagen na 
ontvangst van het periodieke 
veiligheidsverslag een wetenschappelijk 
rapport op met de afweging van de 
voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel en stuurt dit naar de houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen en naar de coördinatiegroep voor 
de beoordeling van de risico's op het 
gebied van geneesmiddelenbewaking.

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

De vergunninghouder en de 
coördinatiegroep voor de beoordeling van 
de risico's op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking kunnen binnen 
dertig dagen na ontvangst van het 
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beoordelingsrapport opmerkingen doen 
toekomen aan het Europees Comité voor 
geneesmiddelenbewaking. 

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

Op zijn eerste vergadering na afloop van de 
termijn waarbinnen de vergunninghouder 
en de coördinatiegroep opmerkingen 
kunnen maken, keurt het Europees Comité
voor geneesmiddelenbewaking het 
beoordelingsrapport, al dan niet in 
gewijzigde vorm, goed, waarbij het 
rekening houdt met de eventuele 
opmerkingen van de vergunninghouder en 
de coördinatiegroep voor de beoordeling 
van de risico's op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking.  
Dit beoordelingsrapport wordt vanaf 
[18 maanden na de in artikel 3 vermelde 
datum] zonder uitstel openbaar gemaakt 
op het Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 27
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Binnen dertig dagen na de goedkeuring
van het rapport brengt het Europees 
Comité voor geneesmiddelenbewaking 
advies uit over de handhaving, wijziging, 
schorsing of intrekking van de betrokken 
vergunning voor het in de handel brengen. 
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betrokken vergunning voor het in de 
handel brengen. 

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 28
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 29
Bernadette Vergnaud

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

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

"a bis) het Comité voor 
geneesmiddelenbewaking, dat is belast met 
de beoordeling, na verlening van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen, en in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking, van de 
geneesmiddelen die volgens de 
gecentraliseerde procedure in de handel 
worden gebracht;"

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 30
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

1. Het Comité 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) zevenentwintig leden en zevenentwintig 
plaatsvervangers die op voordracht van de 
nationale bevoegde instanties door de raad 
van beheer worden benoemd;

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

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

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. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
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 
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 

2. De leden en plaatsvervangers van het 
Comité voor geneesmiddelenbewaking 
worden benoemd op grond van hun 
relevante 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. Zij zijn hiërarchisch 
onafhankelijk van de nationale comités 
voor het verlenen van vergunningen voor 
het op de markt brengen en van het 
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waarborgen dat in de uiteindelijke 
samenstelling van het comité alle voor de 
taken van het bureau relevante 
wetenschappelijke gebieden 
vertegenwoordigd zijn.

Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. 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.

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 32
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden en plaatsvervangers van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking worden 
benoemd voor drie jaar, welke termijn 
eenmalig kan worden verlengd. Het comité 
kiest uit zijn midden een voorzitter, voor 
een termijn van drie jaar, welke termijn 
eenmalig kan worden verlengd. 

3. De leden en plaatsvervangers van het 
Comité voor geneesmiddelenbewaking 
worden benoemd voor drie jaar, welke 
termijn eenmalig kan worden verlengd.  
Het comité kiest uit zijn midden een 
voorzitter, voor een termijn van drie jaar, 
welke termijn eenmalig kan worden 
verlengd. 

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 
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Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Artikel 61, leden 3, 4, 7 en 8, is van 
toepassing op het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking.

4. Artikel 61, leden 3, 4, 7 en 8, is van 
toepassing op het Comité voor 
geneesmiddelenbewaking.

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 61 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De leden en plaatsvervangers van het 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité
voor geneesmiddelenbewaking mogen 
geen instructies vragen of aanvaarden van 
nationale bevoegde instanties, organisaties 
of personen. Zij vervullen de hun 
toevertrouwde taken op objectieve en 
onpartijdige wijze.

5. De leden en plaatsvervangers van het 
Comité voor geneesmiddelenbewaking 
mogen geen instructies vragen of 
aanvaarden van nationale bevoegde 
instanties, organisaties of personen. Zij 
vervullen de hun toevertrouwde taken op 
objectieve en onpartijdige wijze.

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
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gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen. 

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Conform de nieuwe architectuur van het bureau, waarbij een strikt onderscheid wordt 
gemaakt tussen geneesmiddelenbewaking en het verlenen van vergunningen voor het in de
handel brengen. 

Amendement 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen, en worden door de overheid 
voldoende gefinancierd, in verhouding tot 
de opgedragen taken. Dit vormt geen 
beletsel voor het indirect innen van 
aanvullende middelen voor de uitvoering 
van deze activiteiten door het bureau, mits 
zijn onafhankelijkheid strikt wordt 
gegarandeerd.

Or. fr

Motivering

De strikte financiële onafhankelijkheid van de geneesmiddelenbewakingsactiviteiten dient te 
worden gegarandeerd. Het innen van directe vergoedingen, die een relatie van "betaling voor 
verleende diensten" kunnen creëren, dient dan ook te worden vermeden.

Amendement 37
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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alinea, van deze verordening vermelde
datum zijn verleend, van toepassing vanaf 
de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum.

Or. fr

Motivering

De opname van een samenvatting van de essentiële informatie is overbodig (de samenvatting 
van de productkenmerken vormt op zichzelf al een synthese van de belangrijkste informaties), 
kan verwarrend zijn voor de patiënten (die belangrijke informatie, die is opgenomen in de 
samenvatting van de productkenmerken maar niet in de samenvatting van de essentiële 
informatie, over het hoofd kunnen zien), en kan leesbaarheidsproblemen creëren 
(bijvoorbeeld wanneer de bijsluiter in verschillende talen wordt gepubliceerd).

Amendement 38
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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


