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Amendement 9

Ashley Fox namens de ECR-Fractie
Anja Weisgerber namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG 
moeten bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. Dit 
betreft informatie over wetenschappelijke 
studies zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld. In het geval van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
zijn toegelaten ingevolge titel II van 
Verordening (EG) nr. 726/2004, moet ten 
aanzien van bepaalde informatie ook 
worden bepaald dat deze vooraf door het 
Europees Geneesmiddelenbureau, hierna 
het “bureau” genoemd, wordt 
gecontroleerd.

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG 
moeten bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. Dit 
betreft informatie over wetenschappelijke 
studies zonder experimentele interventie, 
of begeleidende maatregelen bij preventie 
en medische behandelingen, of informatie 
waarbij het geneesmiddel wordt 
gepresenteerd in de context van de kwaal 
die moet worden voorkomen of behandeld.
In het geval van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die zijn toegelaten 
ingevolge titel II van Verordening (EG) nr. 
726/2004, moet ten aanzien van bepaalde 
informatie ook worden bepaald dat deze 
vooraf door het Europees 
Geneesmiddelenbureau, hierna het
“bureau” genoemd, wordt gecontroleerd, 
tenzij de inhoud van deze informatie reeds 
door een bevoegde nationale instantie is 
gecontroleerd, en dat het bureau of een 
bevoegde nationale instantie de 
maatregelen begeleidt die de fabrikant na 
de kennisgeving van bijwerkingen moet 
treffen. Het bureau zorgt dan tevens voor 
een onmiddellijke update van de 
wetenschappelijke literatuur.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bureaucratische rompslomp te beperken die een controle van alle 
productinformatie door het bureau met zich zou brengen.
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Amendement 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG 
moeten bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. Dit 
betreft informatie over wetenschappelijke 
studies zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld. In het geval van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
zijn toegelaten ingevolge titel II van 
Verordening (EG) nr. 726/2004, moet ten 
aanzien van bepaalde informatie ook 
worden bepaald dat deze vooraf door het 
Europees Geneesmiddelenbureau, hierna 
het “bureau” genoemd, wordt 
gecontroleerd.

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG 
moeten bepaalde soorten voorlichting
voordat zij beschikbaar worden gesteld,
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten worden gecontroleerd. Dit betreft 
informatie over wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld. In het geval van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
zijn toegelaten ingevolge titel II van 
Verordening (EG) nr. 726/2004, moet ten 
aanzien van bepaalde informatie ook 
worden bepaald dat deze vooraf door het 
Europees Geneesmiddelenbureau, hierna 
het “bureau” genoemd, wordt 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet patiëntgericht zijn. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte informatie op 
geneesmiddelen door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen aan de 
patiënten en het grote publiek worden aangeboden volgens het “pull”-principe, waarbij de 
patiënten en het publiek toegang tot informatie hebben wanneer zij daar behoefte aan hebben 
(in tegenstelling tot het “push”-principe, waarbij de houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen informatie onder de patiënten en het grote publiek verspreiden.

Amendement 11
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG 
moeten bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. Dit 
betreft informatie over wetenschappelijke 
studies zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld. In het geval van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
zijn toegelaten ingevolge titel II van 
Verordening (EG) nr. 726/2004, moet ten 
aanzien van bepaalde informatie ook 
worden bepaald dat deze vooraf door het 
Europees Geneesmiddelenbureau, hierna 
het “bureau” genoemd, wordt 
gecontroleerd.

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG 
moeten bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. In 
het geval van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die zijn toegelaten 
ingevolge titel II van Verordening (EG) nr. 
726/2004, moet ten aanzien van bepaalde 
informatie ook worden bepaald dat deze 
vooraf door het Europees 
Geneesmiddelenbureau, hierna het
“bureau” genoemd, wordt gecontroleerd en 
dat het bureau de maatregelen begeleidt 
die de fabrikant na de kennisgeving van 
bijwerkingen moet treffen. Het bureau 
zorgt dan tevens voor een update van de 
wetenschappelijke literatuur.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement betreft informatie die bij de registratie van de geneesmiddelen 
niet door de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd en in feite informatie is die actief aan de 
patiënt wordt verstrekt (“push”- informatie). Alle op onderzoek betrekking hebbende 
informatie is opgenomen in de bijsluiter voor de patiënt en de samenvatting van de kenmerken 
van het product, die deel uitmaakt van het registratiedossier dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd.

Amendement 12

Ashley Fox namens de ECR-Fractie
Anja Weisgerber namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 100 octies, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG controleert het 
bureau de in artikel 100 ter, onder d), van 
die richtlijn bedoelde informatie over 
geneesmiddelen voordat deze wordt 
verspreid.

1. In afwijking van artikel 100 octies, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG controleert het 
bureau of een bevoegde nationale instantie
de in artikel 100 ter, onder d), van die 
richtlijn bedoelde informatie over 
geneesmiddelen voordat deze wordt 
verspreid.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bureaucratische rompslomp te beperken die een controle van alle 
productinformatie door het bureau met zich zou brengen.

Amendement 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 100 octies, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG controleert het 
bureau de in artikel 100 ter, onder d), van 
die richtlijn bedoelde informatie over 
geneesmiddelen voordat deze wordt
verspreid.

1. In afwijking van artikel 100 octies, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG controleert het 
bureau de in artikel 100 ter, onder d), van 
die richtlijn bedoelde informatie over 
geneesmiddelen voordat deze beschikbaar
wordt gesteld.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet patiëntgericht zijn. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte informatie op 
geneesmiddelen door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen aan de 
patiënten en het grote publiek worden aangeboden volgens het “pull”-principe, waarbij de 
patiënten en het publiek toegang tot informatie hebben wanneer zij daar behoefte aan hebben 
(in tegenstelling tot het “push”-principe, waarbij de houders van een vergunning voor het in 
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de handel brengen informatie onder de patiënten en het grote publiek verspreiden.

Amendement 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 20 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 legt de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen een model van de te
verspreiden informatie voor aan het 
bureau.

2. Voor de toepassing van lid 1 legt de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen een model van de ter 
beschikking te stellen informatie voor aan 
het bureau.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet patiëntgericht zijn. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte informatie op 
geneesmiddelen door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen aan de 
patiënten en het grote publiek worden aangeboden volgens het “pull”-principe, waarbij de 
patiënten en het publiek toegang tot informatie hebben wanneer zij daar behoefte aan hebben 
(in tegenstelling tot het “push”-principe, waarbij de houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen informatie onder de patiënten en het grote publiek verspreiden.

Amendement 15
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bis van Richtlijn 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Een termijn van 60 dagen kan voor het bureau te kort zijn, vooral omdat het aantal 
kennisgevingen momenteel nog niet kan worden ingeschat. Om te voorkomen dat er 
automatisch goedkeuring wordt verleend omdat het bureau overspoeld wordt met 
kennisgevingen, moet deze bepaling worden geschrapt.

Amendement 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het bureau kan binnen 90 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving een met 
redenen omkleed bezwaar maken tegen de 
aan hem voorgelegde informatie of delen 
daarvan wanneer deze niet in 
overeenstemming is met titel VIII bis van 
Richtlijn 2001/83/EG. Indien het bureau 
niet binnen 90 dagen bezwaar maakt, 
wordt de informatie geacht te zijn aanvaard 
en kan deze worden gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Voor een transparantere en doeltreffender informatieverwerking moet het Europees 
Geneesmiddelenbureau zijn bewaar motiveren. De door de Commissie voorgestelde termijn 
van 60 dagen waarna de informatie die door de houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen ter beschikking wordt gesteld, stilzwijgend wordt goedgekeurd, is te kort om 
het bureau zijn taken naar behoren te laten uitvoeren. Een termijn van 90 dagen lijkt beter 
omdat het bureau dan voldoende tijd heeft om de informatie te controleren en de patiënt zo 
spoedig mogelijk baat vindt bij nieuwe, innovatieve geneesmiddelen.
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