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BEKNOPTE MOTIVERING

In de discussie rond het vaccin tegen de AH1N1-griep, dat na een zeer snelle procedure op de 
markt kwam, is gebleken dat de burgers beginnen te betwijfelen of de autoriteiten hun 
bescherming nog wel kunnen waarborgen. Een recente studie toont aan dat 61% van de Franse 
artsen er niet over denken zich te laten inenten. Hieruit blijkt nog eens ten overvloede dat in de 
Europese Unie beleid nodig is voor een doelmatige geneesmiddelenbewaking die de burgers kan 
geruststellen en beschermen.
Wij kunnen helaas wijzen op enkele gevallen van geneesmiddelen, die de afgelopen jaren 
ernstige bijwerkingen hebben veroorzaakt hoewel zij pas na afronding van een 
standaardprocedure in de handel werden gebracht. 
- rofecoxib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®):  een ontstekingsremmer die niet werkzamer is dan 

ibuprofeen, maar die duizenden cardiovasculaire incidenten met dodelijke afloop heeft 
veroorzaakt,werd in 1999 toegelaten en in 2004 van de markt gehaald;   
paroxetine: een antidepressivum (Droxat, Seroxat) dat het risico op zelfmoord verhoogde;
- rimonabant (Acomplia®): een middel tegen obesitas, dat zonder afdoende beoordeling op de 
markt werd gebracht, en anderhalf jaar na de marktintroductie van de Europese markt werd 
gehaald.
Er zijn verschillende processen aangespannen waaruit gebleken is dat farmaceutische bedrijven 
de neiging hebben om informatie over ongewenste nevenwerkingen van hun geneesmiddelen die 
de verkoop ervan negatief zou kunnen beïnvloeden, zo lang mogelijk te verzwijgen. 
In al deze gevallen zijn de duur van het besluitvormingsproces en het achterhouden van 
inlichtingen over de ongewenste effecten nadelig gebleken voor de patiënten.  

De menselijke tol van dergelijke nevenwerkingen is onaanvaardbaar; de financiële kosten zijn 
enorm, en worden bovendien betaald door de samenleving: het gaat namelijk om 5% van alle 
ziekenhuisopnames en 5% van alle sterfgevallen in het ziekenhuis.  

Vooraleer een vergunning wordt verleend om een bepaald geneesmiddel op de markt te brengen, 
moet het geneesmiddel beoordeeld worden. Dit gebeurt door het gedurende beperkte tijd toe te 
dienen aan een groep geselecteerde patiënten. De geneesmiddelenbewaking heeft vervolgens tot 
taak onze kennis omtrent mogelijke bijwerkingen te vergroten, teneinde de schade hiervan onder 
de bevolking te beperken.

Uw rapporteur is bang dat deze richtlijn het systeem van geneesmiddelenbewaking eerder 
verzwakt dan versterkt, en wel om de volgende redenen: 

1. De risicobeheerplannen en andere na het verlenen van de vergunning uit te voeren studies 
kunnen gebruikt worden als vangnet om de beoordeling die plaatsvindt vóórdat de vergunning 
voor het op de markt brengen van een geneesmiddel wordt verleend, minder grondig te maken. 
Dit moet een uitzondering blijven. 

2. De afschaffing van de verplichting van overheidsfinanciering dreigt het systeem van 
geneesmiddelenbewaking te herleiden tot een dienstverlening aan farmaceutische bedrijven. De 
rapporteur voor advies stelt daarentegen voor om de onafhankelijke nationale en regionale 
systemen voor geneesmiddelenbewaking te versterken.

3. De invloed van de farmaceutische bedrijven op het verzamelen, analyseren en interpreteren 
van gegevens wordt nog versterkt, waardoor zij in een onhoudbare positie van 
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belangenverstrengeling worden geplaatst. De bedrijven moeten kunnen meewerken aan het 
onderzoek van de ongewenste nevenwerkingen, maar onder toezicht van de bevoegde instanties, 
en onder geen beding als monopoliehouders.

4. De opzet van de verdunning van de gegevens die rechtstreeks worden opgeslagen in een 
elektronische mega-databank, Eudravigilance genoemd, zonder procedure waarmee de kwaliteit 
van de inhoud van Eudravigilance kan worden gegarandeerd. Uw rapporteur voor advies stelt 
voor de invoer van gegevens in Eudravigilance uitsluitend te laten geschieden door de bevoegde 
nationale autoriteiten op gebied van geneesmiddelenbewaking (geen rechtstreekse invoer door 
patiënten, en evenmin door de farmaceutische bedrijven, vanwege het risico van achtergrondruis 
die de gegevens onbruikbaar zou maken).

5. Burgers en onafhankelijke deskundigen hebben in zeer beperkte mate toegang tot 
Eudravigilance. Openbaarheid met betrekking tot de gegevens inzake geneesmiddelenbewaking 
is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers in de gezondheidsinstanties te 
herstellen. 

Sommige voorstellen zijn nog te terughoudend en moeten worden aangescherpt:

1. de officiële oprichting van een Europees raadgevend risicobeheersingscomité (PRAAC) dat in 
feit niet meer gezag of autonomie heeft dan de huidige werkgroep geneesmiddelenbewaking 
levert geen reële toegevoegde waarde op; 
2. het gebrek aan openbaarheid met betrekking tot de geneesmiddelenbewakingsgegevens blijft 
bestaan: zo zijn de periodiek geactualiseerde veiligheidsrapporten niet toegankelijk, onder het 
voorwendsel van de vertrouwelijkheid van handelsgegevens. Deze rapporten en alle 
beoordelingsrapporten moeten zonder uitstel openbaar gemaakt worden.

Geconcludeerd kan worden dat: 
• de criteria moeten worden aangescherpt, waardoor de handelsvergunning op een veiliger 

basis kan worden verleend, met als eis dat een nieuw geneesmiddel een reële 
therapeutische vooruitgang inhoudt ; de snelle procedure niet algemeen mag worden 
toegepast; 

• de kwaliteit van de geneesmiddelenbewakingsgegevens moet worden gegarandeerd; 
• de middelen voor een doeltreffende geneesmiddelenbewaking van overheidswege moeten 

aanwezig zijn;
Er moet meer openbaarheid komen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook medicatiefouten en gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken, 
waaronder verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen.

(5) Voor de duidelijkheid moet de definitie 
van een bijwerking worden gewijzigd, 
zodat deze niet alleen schadelijke en 
onbedoelde effecten omvat die het gevolg 
zijn van het toegelaten gebruik van een 
geneesmiddel bij normale doseringen, maar 
ook schadelijke en onbedoelde gevolgen 
van medicatiefouten en gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken, 
waaronder verkeerd gebruik en misbruik 
van geneesmiddelen.   

Motivering

De definitie van bijwerkingen moet alle onbedoelde gevolgen van verkeerd gebruik dekken met 
inbegrip van medicatiefouten. Doel van de richtlijn is echter niet gegevens te verstrekken over 
medicatiefouten in het algemeen, maar uitsluitend over medicatiefouten met onbedoelde 
gevolgen 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De geneesmiddelenbewaking moet 
voor afzonderlijke geneesmiddelen door de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen in het kader van een 
risicomanagementsysteem worden gepland 
en moet in redelijke verhouding staan tot 
de vastgestelde en potentiële risico’s en de 
behoefte aan aanvullende informatie over 
het geneesmiddel. Ook moet ervoor 
worden gezorgd dat de belangrijkste 
maatregelen in een 
risicomanagementsysteem als voorwaarde 
aan de vergunning voor het in de handel 
brengen worden verbonden.

(7) De geneesmiddelenbewaking moet 
voor afzonderlijke geneesmiddelen door de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen in het kader van een 
risicomanagementsysteem worden gepland 
en moet in redelijke verhouding staan tot 
de vastgestelde en potentiële risico’s en de 
behoefte aan aanvullende informatie over 
het geneesmiddel. Ook moet ervoor 
worden gezorgd dat de belangrijkste 
maatregelen in een 
risicomanagementsysteem als voorwaarde 
aan de vergunning voor het in de handel 
brengen worden verbonden. Als deze 
vergunningsvoorwaarden niet binnen de 
gestelde termijn worden vervuld, moeten 
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de bevoegde autoriteiten over de nodige 
bevoegdheid en middelen beschikken om 
de vergunning onmiddellijk op te schorten 
of in te trekken. 

Motivering

De ervaring leert dat bedrijven die gehouden waren tot veiligheidsonderzoek na toelating dit in 
veel gevallen hebben nagelaten. Het gevolg is dat artsen en patiënten in het ongewisse blijven 
over de heilzaamheid van sommige belangrijke geneesmiddelen ter behandeling van ziekten als 
kanker en hartaandoeningen. Daarom is het van essentieel belang om strengere voorschriften in 
de wetgeving op te nemen om te bereiken dat de farmaceutische bedrijven hun beloofde 
onderzoek ook volledig verrichten. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op de verzameling van 
eventueel benodigde aanvullende gegevens 
over de veiligheid van toegelaten 
geneesmiddelen moeten de bevoegde 
autoriteiten de bevoegdheid hebben bij de 
verlening van de vergunning voor het in de 
handel brengen of daarna te eisen dat 
veiligheidsonderzoeken na toelating 
worden verricht; deze eis moet als 
voorwaarde aan de vergunning worden 
verbonden. 

(8) Met het oog op de verzameling van 
eventueel benodigde aanvullende gegevens 
over de veiligheid van toegelaten 
geneesmiddelen moeten de bevoegde 
autoriteiten de bevoegdheid hebben bij de 
verlening van de vergunning voor het in de
handel brengen of daarna te eisen dat 
veiligheidsonderzoeken na toelating 
worden verricht; deze eis moet als 
voorwaarde aan de vergunning worden 
verbonden. Indien binnen de gestelde 
termijn niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden in de vergunning voor het in 
de handel brengen, dienen de bevoegde 
instanties te beschikken over de 
bevoegdheid en de noodzakelijke 
middelen om de vergunning voor het in de 
handel brengen onmiddellijk op te 
schorten of in te trekken. 

Motivering

De ervaring leert dat bedrijven die gehouden waren tot veiligheidsonderzoek na toelating dit in 
veel gevallen nalaten. Het gevolg is dat artsen en patiënten in het ongewisse blijven over de 
heilzaamheid van sommige belangrijke geneesmiddelen ter behandeling van ziekten als kanker 
en hartaandoeningen. Daarom is het van essentieel belang om strengere voorschriften in de 
wetgeving op te nemen om te bereiken dat de farmaceutische bedrijven hun beloofde onderzoek 
ook volledig verrichten. 
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Amendement 4

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 in geval van een onvervulde 
medische behoefte 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. Er dient op te worden 
toegezien dat striktere toepassing van het 
systeem van geneesmiddelenbewaking niet 
tot gevolg heeft dat vergunningen voor het 
in de handel brengen voortijdig worden 
verleend. Patiënten en beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg moeten worden 
aangemoedigd alle vermoedelijke 
bijwerkingen van dergelijke 
geneesmiddelen, aan te duiden met een 
specifiek symbool op de buitenverpakking 
en een bijbehorende uitleg in de bijsluiter, 
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.

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, zodat dezen er meer op zullen letten eventuele bijwerkingen te 
melden, zoals ook het Amerikaanse Institute of Medicine aanbeveelt in zijn rapport van 2006. 
Deze maatregel valt nog verder te verbeteren door op de doos een pictogram aan te brengen 
zoals bv. de in sommige lidstaten reeds bekende zwarte driehoek .
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

(10) Om beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten in staat te 
stellen gemakkelijk de belangrijkste 
informatie over de door hen gebruikte 
geneesmiddelen te vinden, moeten de 
samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter een beknopt deel bevatten 
met de essentiële informatie over het 
geneesmiddel en over de wijze waarop de 
risico’s zo veel mogelijk kunnen worden 
beperkt en de voordelen kunnen worden 
gemaximaliseerd.

(10) Binnen vijf jaar na inwerkingtreding 
van deze richtlijn moet de Commissie, na 
overleg met patiënten- en 
consumentenorganisaties, 
beroepsorganisaties in de 
gezondheidszorg, lidstaten en andere 
betrokken partijen, een evaluatieverslag 
presenteren aan het Europees Parlement 
en de Raad inzake de leesbaarheid van de 
samenvattingen van productkenmerken 
en de bijsluiters.

Na een analyse van bovengenoemde 
gegevens zal de Commissie, indien nodig, 
voorstellen doen om de lay-out en de 
inhoud van de samenvattingen van 
productkenmerken en de bijsluiters te 
verbeteren, om zo te waarborgen dat zij 
een waardevolle bron van informatie 
vormen voor het algemene publiek en 
gezondheidswerkers.

Motivering

Het woord samenvatting roept vragen op, belangrijker is dat de bijsluiter goed leesbaar wordt 
geformuleerd, zodat men er zeker van is dat de patiënt alle informatie leest die hij nodig heeft. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

(17) Om de coördinatie van middelen 
tussen de lidstaten verder te verbeteren, 
moeten de lidstaten de bevoegdheid 
hebben bepaalde 
geneesmiddelenbewakingstaken aan een 
andere lidstaat te delegeren.

(17) Elke lidstaat blijft verantwoordelijk 
voor het toezicht op bijwerkingen die zich 
binnen het nationale grondgebied 
voordoen. Om het deskundigheidsniveau 
op gebied van geneesmiddelenbewaking 
verder te verbeteren, moeten de lidstaten 
worden aangemoedigd tot organiseren 
van trainingen en regelmatige 
uitwisseling van informatie en 
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deskundigheid.

Motivering

Elke lidstaat dient volledig verantwoordelijk te blijven voor de ontdekking van eventuele 
ongunstige bijwerkingen van een geneesmiddel dat binnen het nationale grondgebied wordt 
verhandeld.  

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

(19) Om de transparantie van de 
geneesmiddelenbewakingsprocessen te 
vergroten, moeten de lidstaten webportalen 
voor geneesmiddelenveiligheid oprichten 
en onderhouden. Om dezelfde reden
moeten de vergunninghouders de 
autoriteiten vooraf waarschuwen over
veiligheidsmededelingen en moeten de 
autoriteiten een dergelijke waarschuwing
aan elkaar doorgeven.

(19) Om de transparantie van de 
geneesmiddelenbewakingsprocessen te 
vergroten, moeten de lidstaten webportalen 
voor geneesmiddelenveiligheid oprichten 
en onderhouden. De vergunninghouders 
moeten worden verplicht de 
veiligheidsmededelingen die zij willen 
uitbrengen, ter voorafgaande goedkeuring 
aan de autoriteiten voor te leggen. 
Onmiddellijk na een dergelijke aanvraag  
moeten de autoriteiten een voorafgaande 
waarschuwing over deze 
veiligheidsmededelingen aan elkaar 
doorgeven.

Motivering

Het is zaak erop toe te zien dat door de industrie aan het algemene publiek verstrekte informatie 
over geneesmiddelen geen reclamekarakter heeft. Het beginsel van voorafgaande goedkeuring 
van de informatie wordt reeds toegepast voor bijsluiters, bekendmakingscampagnes en ook in 
het thans in behandeling zijnde voorstel voor informatie van het algemene publiek inzake 
receptplichtige geneesmiddelen; en omwille van de consistentie zou dit ook moeten worden 
toegepast op informatie uit hoofde van geneesmiddelenbewaking.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

(28) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 

(28) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de nationale bevoegde 
autoriteiten voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
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voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door het innen van 
vergoedingen moeten voldoende middelen 
voor deze activiteiten kunnen worden 
verkregen. Het beheer van deze geïnde 
middelen moet echter onder voortdurende 
controle van de nationale bevoegde 
autoriteiten staan om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen.

voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. 

Motivering

De geneesmiddelenbewaking moet door de overheid worden gefinancierd, niet alleen met het 
oog op onafhankelijkheid, maar ook omdat de lidstaten volledig verantwoordelijk behoren te zijn 
voor de geneesmiddelenbewaking (ook op het punt van financiering) omdat zij het zijn die de 
kosten moeten dragen als gevolg van bijwerkingen, zowel door ziekte- als door sterfgevallen. 
Volgens de Commissie is naar schatting 5% van alle ziekenhuisopnames toe te schrijven aan 
bijwerking van medicijnen, heeft 5% van alle ziekenhuispatiënten last van zulke bijwerkingen, en 
vormen zij de vijfde doodsoorzaak in ziekenhuizen.

Amendement 9

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

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

(29 bis) Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens1, noch aan Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2000 
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 
gegevens2. Ten einde bijwerkingen op te 
sporen, te beoordelen, te begrijpen en te 
voorkomen, de risico's te verkleinen en de 
heilzame werking van geneesmiddelen te 
vergroten met het oog op de bescherming 
van de volksgezondheid, zou het mogelijk 
moeten zijn persoonsgegevens binnen het 
Eudravigilance-systeem te verwerken, met 
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inachtneming van de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Die 
doelstelling vertegenwoordigt een 
wezenlijk algemeen belang dat te 
rechtvaardigen is wanneer herkenbare 
gezondheidsgegevens alleen worden 
verwerkt wanneer noodzakelijk en de 
betrokken partijen in elke fase van het 
geneesmiddelenbewakingsproces de 
aanwezigheid van die noodzaak 
beoordelen. 
1PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Motivering

Het voorstel betreft zeer gevoelige persoonlijke informatie die volledig beschermd moet worden. 
Zie ook het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 30 april 
2009.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 11

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

a) punt 11 wordt vervangen door: Schrappen.
11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is.

Motivering

Voorgesteld wordt om naar de oorspronkelijke formulering terug te keren (artikel 1, punt 11 van 
Richtlijn 2001/83/EG, geconsolideerde versie) dat duidelijk spreekt van normaal gebruik zodat 
verwarring met gevallen van verkeerd gebruik of misbruik wordt vermeden.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Vermoedelijke bijwerking: een (14) Vermoedelijke ongewenste gevolgen 
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bijwerking waarvoor geldt dat een 
oorzakelijk verband tussen het voorval en 
het geneesmiddel niet kan worden 
uitgesloten.

van geneesmiddelen: een onbedoeld 
voorval waarvoor geldt dat een oorzakelijk 
verband tussen het voorval en het 
geneesmiddel niet kan worden uitgesloten.

Motivering

De term “bijwerking” moet worden vervangen door “ongewenst gevolg van een geneesmiddel” 
die door deskundigen wordt gehanteerd en die internationaal aanvaard wordt. Redactionele 
opmerking: De rest van de richtlijn en van verordening (EG) nr. 726/2004 moet 
dienovereenkomstig worden aangepast als dit amendement wordt aangenomen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 15

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

15) Veiligheidsonderzoek na toelating: een 
onderzoek dat met een toegelaten
geneesmiddel wordt uitgevoerd om een 
gevaar voor de veiligheid vast te stellen, te 
typeren of te kwantificeren, het 
veiligheidsprofiel van het geneesmiddel te 
bevestigen of de doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

15) Onderzoek in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking na toelating: een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd met een 
geneesmiddel dat om redenen van 
volksgezondheid en bij gebreke van 
alternatieve therapieën vroegtijdig is 
toegelaten, dan wel een onderzoek dat 
wordt uitgevoerd op verzoek van de 
gezondheidsinstanties als een 
geneesmiddel reeds in de handel is 
gebracht, om een gevaar van bijwerkingen 
vast te stellen, te typeren of te 
kwantificeren, het bijwerkingsprofiel en de 
baten-/risicoverhouding van het 
geneesmiddel te beoordelen, of de 
doeltreffendheid van 
risicomanagementmaatregelen te meten.”

Motivering

Onderzoek na toelating dient om de bijwerkingen van geneesmiddelen op de mens in het oog te 
houden. Dat onderzoek ziet niet op de “veiligheid na toelating”. Veiligheidsonderzoek na 
toelating mag er niet toe leiden dat een handelsvergunning “op een koopje” wordt verkregen, 
zonder afdoende beoordeling. 
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 ter

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de risico’s van een 
geneesmiddel vast te stellen, te typeren, te 
vermijden of te minimaliseren, met 
inbegrip van de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de interventies.

28 ter) Risicomanagementsysteem: een 
reeks specifieke 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de reeds ontdekte en later 
vastgestelde risico’s van een geneesmiddel 
te kwantificeren of te vermijden, met 
inbegrip van de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de interventies, of om 
nieuwe risico’s vroegtijdig te 
onderkennen.

Motivering

Alle op de Europese markt verkrijgbare geneesmiddelen moeten serieus worden gecontroleerd 
door het algemene geneesmiddelenbewakingssyteem waarvan de doelmatigheid moet worden 
verhoogd, zowel op Europees als op nationaal niveau.  Het Risicomanagementsysteem mag niet 
tot doel hebben “de risico’s van een geneesmiddel vast te stellen”, want daartoe dient juist de 
beoordeling vóór vergunning. Een risicomanagementsysteem moet helpen de risico’s te 
voorkomen die dankzij de beoordeling vóór vergunning reeds zijn onderkend. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 – letter d
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 28 quater

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

28 quater) 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: een 
systeem dat houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen en de 
lidstaten gebruiken om de in titel IX 
vermelde taken en verantwoordelijkheden 
te vervullen en dat ontworpen is om 
toezicht te houden op de veiligheid van 
toegelaten geneesmiddelen en eventuele 
wijzigingen in de afweging van de 
voordelen en risico’s daarvan vast te 

28 quater) 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: 
Geneesmiddelenbewakingssysteem: een 
systeem dat houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen en de 
lidstaten in staat stelt de in titel IX 
vermelde taken en verantwoordelijkheden 
te vervullen: 

a) inzameling van informatie die nuttig is 
voor het toezicht op geneesmiddelen, 
onder meer hun bijwerkingen op de mens, 
ook in geval van verkeerd gebruik en 
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stellen. misbruik van geneesmiddelen en 
medicatiefouten; en
b) wetenschappelijke beoordeling van die 
informatie teneinde eventuele wijzigingen 
in de afweging van de voordelen en risico’s 
van toegelaten geneesmiddelen vast te 
stellen. 

Motivering

De geneesmiddelenbewaking is een observationele wetenschappelijke discipline die in de eerste 
plaats ten dienste staat van de patiënten. Beoogd wordt niet het toezicht op de « veiligheid van 
geneesmiddelen » (dubbelzinnige en misleidende term door zijn positieve connotatie) : bij de 
gegevens voor de geneesmiddelenbewaking gaat het niet om commerciële gegevens die de 
bedrijven bij wijze van after sale-service inzamelen. Onderzoek na toelating dient om de 
bijwerkingen van geneesmiddelen op de mens in het oog te houden. 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punten 32 bis, ter en quater (nieuw)

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

d bis) De volgende punten worden 
ingevoegd:
"32 bis) medicatiefout: onopzettelijk 
handelen of nalaten met betrekking tot 
een geneesmiddel waaruit voor de patiënt 
een risico of ongewenst effect kan 
voortvloeien. De medicatiefout is per 
definitie vermijdbaar, want zij laat zien 
wat er had moeten worden gedaan maar 
niet is gedaan bij de behandeling met het 
geneesmiddel. De medicatiefout kan 
optreden in een of meerdere stadia van de 
kringloop van het geneesmiddel, zoals de 
keuze in het geneesmiddelenrepertorium, 
het uitschrijven van het recept,  de 
verstrekking, de lezing van het recept,  de 
toebereiding, de opslag, de aflevering, de 
toediening, de toelichting bij de 
behandeling, en de opvolging daarvan, 
maar ook op grensgebieden, zoals vervoer 
of transcriptie van het geneesmiddel.
32 ter) verkeerd gebruik: gebruik van een 
geneesmiddel dat niet overeenstemt met de 



AD\812590NL.doc 15/36 PE430.773v02-00

NL

aanbevelingen in de samenvatting van de 
productkenmerken. 
32 quater) gebruik zonder medische 
indicatie: bijzonder geval van gebruik dat 
opzettelijk afwijkt van de aanbevelingen 
onder de rubriek "indicaties " in de 
samenvatting van productkenmerken, 
maar dat wel gebaseerd is op 
evaluatiegegevens."

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – punt 3 bis 

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

a) het volgende punt 3bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"3 bis. een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;"

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 11 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 geneesmiddelen die op de in artikel 
23 van Verordening (EG) nr. 726/2004 
bedoelde lijst voorkomen, worden in de 
samenvatting opgenomen:
a) de volgende verklaring: “Dit onlangs 
toegelaten geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht om meer kennis te 
verwerven over de ongewenste gevolgen.
Alle vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan <naam en website , 
adres en telefoonnummer van de nationale 
bevoegde autoriteit>, of rechtstreeks 
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worden gemeld aan de apotheek.”;
b) een uitroepteken in een rode driehoek. 
Dit symbool dient eveneens op de 
buitenkant van de verpakking te staan, 
met de mededeling dat wordt aangeraden 
de bijsluiter te lezen alvorens het 
geneesmiddel in te nemen. 

Motivering

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente no 
mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir a 
medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre a 
comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

4. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsrapport op en maakt 
opmerkingen over het dossier betreffende 
de resultaten van de farmaceutische, 
preklinische en klinische proeven en het 
risicomanagement- en 
geneesmiddelenbewakingssysteem van het 
betrokken geneesmiddel. Dit 
beoordelingsrapport wordt bijgewerkt 
wanneer nieuwe gegevens beschikbaar 
komen die van belang zijn voor de 
beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van het geneesmiddel.

4. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsrapport op en maakt 
opmerkingen over het dossier betreffende 
de resultaten van de farmaceutische, 
preklinische en klinische proeven en het 
risicomanagement- en 
geneesmiddelenbewakingssysteem van het 
betrokken geneesmiddel. Dit 
beoordelingsrapport beschrijft het 
natuurlijk verloop van de ziekte en, in 
voorkomend geval, de reeds bestaande 
behandelingen. Dit beoordelingsrapport 
wordt bijgewerkt wanneer nieuwe 
gegevens beschikbaar komen die van 
belang zijn voor de beoordeling van de 
kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
het geneesmiddel. 
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Amendement 19

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

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Aan een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een of meer van de 
volgende voorwaarden worden verbonden: 

Als het geneesmiddel in onvervulde 
behoeften voorziet, en de risico-
/batenafweging er gunstig uitziet, kunnen
aan een vergunning voor het in de handel 
brengen een of meer van de volgende 
voorwaarden worden verbonden 

(1) het nemen van bepaalde in het 
risicomanagementsysteem opgenomen 
maatregelen voor veilig gebruik van het 
geneesmiddel;

(1) het nemen van bepaalde in het 
risicomanagementsysteem opgenomen 
maatregelen voor veilig gebruik van het 
geneesmiddel;

(2) het verrichten van veiligheidsonderzoek 
na toelating;

(2) het verrichten van veiligheidsonderzoek 
na toelating;

(3) het naleven van voorschriften voor de 
vastlegging of melding van bijwerkingen 
die strenger zijn dan de in titel IX bedoelde 
voorschriften;

(3) het naleven van voorschriften voor de 
vastlegging of melding van bijwerkingen 
die strenger zijn dan de in titel IX bedoelde 
voorschriften;

(4) andere voorwaarden of beperkingen 
met betrekking tot een veilig en 
doeltreffend gebruik van het geneesmiddel.

(4) andere voorwaarden of beperkingen 
met betrekking tot een veilig en 
doeltreffend gebruik van het geneesmiddel.

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. De 
bevoegde autoriteiten moeten over de 
nodige bevoegdheid en middelen 
beschikken om de vergunning 
onmiddellijk op te schorten of in te 
trekken als de vergunningsvoorwaarden 
niet binnen de gestelde termijn worden 
vervuld.

Motivering

Met dit amendement moet de tekst in overeenstemming worden gebracht met de thans geldende 
bepalingen (verordening 507/2006) volgens welke een gecentraliseerde  voorwaardelijke 
vergunning alleen mag worden verleend wanneer de risico- en batenafweging gunstig is, en het 
voordeel voor de volksgezondheid groter is dan het risico verbonden aan het feit dat nog 
aanvullende gegevens nodig zijn en dat in onvervulde medische behoeften wordt voorzien.  Op 
dit moment moeten voorwaardelijke vergunningen jaarlijks opnieuw worden beoordeeld, en in 
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de bijsluiter wordt vermeld dat de verlenging van de vergunning is gekoppeld aan de naleving 
van de gestelde voorwaarden. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

4. Teneinde een permanente afweging van 
de voordelen en risico’s mogelijk te 
maken, kan de nationale bevoegde 
autoriteit de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te allen tijde 
verzoeken om gegevens waaruit blijkt dat 
deze afweging gunstig blijft uitvallen.

4. Teneinde een permanente afweging van 
de voordelen en risico’s mogelijk te 
maken, kan de nationale bevoegde 
autoriteit de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen en de 
instantie voor geneesmiddelenbewaking te 
allen tijde verzoeken om gegevens die voor 
een herbeoordeling van de afweging van 
voordelen en risico’s nodig zijn.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27 – lid 1

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

1. Er wordt een coördinatiegroep
opgericht om:

1. Er worden twee  coördinatiegroepen
opgericht:

a) een coördinatiegroep voor de 
wederzijdse erkenningen en de 
gedecentraliseerde procedures wordt met 
de volgende taken belast:

a) alle vraagstukken in verband met het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel in 
twee of meer lidstaten overeenkomstig de 
procedures van hoofdstuk 4 te 
onderzoeken;

i) alle vraagstukken in verband met het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel in 
twee of meer lidstaten overeenkomstig de 
procedures van hoofdstuk 4 te 
onderzoeken;

b) overeenkomstig de artikelen 107 
quater, 107 sexies, 107 octies, 107 
terdecies en 107 novodecies 
geneesmiddelenbewakingsvraagstukken te 
onderzoeken voor door de lidstaten 
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toegelaten geneesmiddelen;
c) overeenkomstig artikel 35, lid 1, 
vraagstukken in verband met wijzigingen 
van de voorwaarden van door de lidstaten 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen te onderzoeken.

ii) overeenkomstig artikel 35, lid 1, 
vraagstukken in verband met wijzigingen 
van de voorwaarden van door de lidstaten 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen te onderzoeken, 
uitgezonderd vraagstukken in verband 
met geneesmiddelenbewaking.

Voor de vervulling van haar taak laat de  
coördinatiegroep voor de wederzijdse 
erkenningen en de gedecentraliseerde 
procedures zich bijstaan door het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik, bedoeld in artikel 5, lid 1, van 
verordening (EG) nr. 726/2004.
b) een coördinatiegroep voor de 
risicobeoordeling op gebied van 
geneesmiddelenbewaking wordt met de 
volgende taken belast:
i) overeenkomstig de artikelen 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies en 
107 novodecies 
geneesmiddelenbewakingsvraagstukken te 
onderzoeken voor door de lidstaten 
toegelaten geneesmiddelen;
ii) overeenkomstig artikel 35, lid 1, 
vraagstukken in verband met wijzigingen 
van de voorwaarden van door de lidstaten 
verleende vergunningen te onderzoeken, 
in verband met vraagstukken rond 
geneesmiddelenbewaking.

Het secretariaat van deze 
coördinatiegroep berust bij het Bureau.
Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking.

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep voor de 
risicobeoordeling op gebied van 
geneesmiddelenbewaking bijgestaan door 
het in artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Europees comité voor 
geneesmiddelenbewaking.

Het secretariaat van deze 
coördinatiegroepen berust bij het Bureau.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27 – lid 1 – alinea 3

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking.

Voor haar taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt de 
coördinatiegroep bijgestaan door het in 
artikel 56, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 genoemde 
comité voor geneesmiddelenbewaking.

Motivering

Horizontale wijziging die in het hele voorstel  moet worden doorgevoerd – Het voorstel voert een 
Raadgevend Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking in en belast het met 
belangrijke taken op gebied van geneesmiddelenbewaking, echter met een adviserende rol 
zonder gezag – de rol van het comité dient te worden versterkt en dat moet in de benaming tot 
uiting komen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 27 – lid 2 – alinea's 2 en 3

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

De leden van de coördinatiegroep en de 
deskundigen maken voor het vervullen van 
hun taken gebruik van de 
wetenschappelijke en 
regelgevingsmiddelen die de nationale 
autoriteiten voor het verlenen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen ter beschikking staan. Elke 
nationale bevoegde autoriteit ziet toe op 
het deskundigheidsniveau van de verrichte 
beoordelingen en ondersteunt de 
werkzaamheden van de benoemde leden 
van de coördinatiegroep en de 
deskundigen.

"De leden van de coördinatiegroepen en 
de deskundigen maken voor het vervullen 
van hun taken gebruik van de 
wetenschappelijke en 
regelgevingsmiddelen die de nationale 
autoriteiten voor het verlenen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen respectievelijk de 
geneesmiddelenbewaking ter beschikking 
staan. Elke nationale bevoegde autoriteit 
ziet toe op het deskundigheidsniveau van 
de verrichte beoordelingen en ondersteunt 
de werkzaamheden van de benoemde leden 
van de coördinatiegroepen en de 
deskundigen. 

Artikel 63 van Verordening (EG) Artikel 63 van Verordening (EG) 
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nr. 726/2004 is op de coördinatiegroep van 
toepassing voor zover het de transparantie 
en de onafhankelijkheid van de leden ervan 
betreft.

nr. 726/2004 is op de coördinatiegroepen
van toepassing inzake de transparantie en 
de onafhankelijkheid van de leden ervan 
van het Bureau en van houders van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen.

De leden van deze coördinatiegroepen 
mogen geen zitting nemen in meer dan 
één groep tegelijk.
De leden van de coördinatiegroep voor de 
risicobeoordeling op gebied van 
geneesmiddelenbewaking zijn 
hiërarchisch onafhankelijk van de 
nationale autoriteiten voor het verlenen 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen.

Amendement 24

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

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

a) het volgende punt a bis wordt 
ingevoegd:

schrappen

"a bis) een samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel;"

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) onderstaand punt h bis inlassen:
"h bis) een verwijderbaar deel van de 
bijsluiter dat de patiënt af kan scheuren, 
met onderstaande mededeling: 
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"Vermoede gevallen van ongewenste 
gevolgen moeten worden gemeld aan uw 
arts, apotheker of <naam, e-mailadres, 
adres en/of telefoon- en faxnummer van 
de bevoegde nationale instantie>";"

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel  59 – lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“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’
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: “Dit geneesmiddel staat onder 
veiligheidstoezicht na toelating. Alle 
vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan “<naam en website van 
de nationale bevoegde autoriteit>” 

Motivering

Daar de gegevens op bijsluiters vaak enkele malen per jaar (gemiddeld 2 tot 3 keer) worden 
bijgewerkt, kan het benadrukken van nieuwe gegevens in vetgedrukte letters en met speciale 
symbolen bij de patiënten valselijk de indruk wekken dat deze gegevens belangrijker zijn dan 
andere terwijl de inhoud van de bijsluiter verwarrend wordt.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artkel 59 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, worden de 
volgende bestanddelen opgenomen: 

a) de volgende verklaring: “Dit onlangs 
toegelaten geneesmiddel staat onder 
intensief toezicht om meer kennis te 
verwerven over de ongewenste gevolgen.
Alle vermoedelijke bijwerkingen moeten 
worden gemeld aan <naam en website , 
adres en telefoonnummer van de nationale 
bevoegde autoriteit>, of rechtstreeks 
worden gemeld aan de apotheek”.

b) een uitroepteken in een rode driehoek. 
Dit symbool dient eveneens op de 
buitenkant van de verpakking te staan, 
met de mededeling dat wordt aangeraden 
de bijsluiter te lezen alvorens het 
geneesmiddel in te nemen. 

Motivering

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir a 
medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre a 
comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 65 - letter g 

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

20. Aan artikel 65 wordt de volgende punt Schrappen
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g) toegevoegd:
"g) de samenvatting van de essentiële 
informatie die nodig is voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel, als bedoeld in artikel 11, 
punt 3 bis, en artikel 59, lid 1, onder a
bis)."

Amendement 29

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

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

De lidstaten: De lidstaten: 

(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 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 voor het in de handel brengen te 
melden. Deze maatregelen omvatten o.m. 
opleidingen voor de medische beroepen en 
voor patiënten en een openbare
voorlichtingscampagne ten behoeve van 
patiënten. Patiëntenorganisatie moeten 
worden betrokken bij het verstrekken van 
informatie en opleiding aan patiënten;

1 bis. voeren openbare 
bewustmakingscampagnes over het 
belang van melding van ongewenste 
gevolgen en mogelijke methoden om dit te 
doen;
1 ter) vergemakkelijken rechtstreekse 
melding door de patiënt door niet alleen 
web-formats ter beschikking te stellen, 
maar eveneens door de bijsluiter te 
voorzien van een afneembaar deel dat kan 
worden toegestuurd aan de artsen, 
apothekers of de nationale bevoegde 
instantie;

(2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
meldingen van bijwerkingen van optimale 

(2) zorgen ervoor dat de informatie in de 
meldingen van bijwerkingen en in de 
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kwaliteit is; databanken van optimale kwaliteit is; 
(3) waarborgen door middel van methoden 
voor gegevensverzameling, en zo nodig 
door middel van de follow-up van 
meldingen van bijwerkingen, dat alle op 
hun grondgebied voorgeschreven, 
verstrekte of verkochte biologische 
geneesmiddelen waarop een melding van 
een bijwerking betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden;

(3) waarborgen dat alle op hun 
grondgebied voorgeschreven, verstrekte of 
verkochte biologische geneesmiddelen 
waarop een melding van een vermoede 
bijwerking betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden door 
middel van de naam van de houder van de 
vergunning voor het op de markt brengen, 
de internationale algemene benaming 
(INN), de naam van het geneeskundig 
product en het nummer van de partij 
voorzover deze beschikbaar zijn, en 
gebruik makend van de 
standaardformulieren en –procedures die 
zijn ontwikkeld overeenkomstig artikel 25 
van verordening (EG) nr. 726/2004 en 
naar behoren rekening houdend met de 
ontwikkelingen in het kader van het 
EudraVigilance systeem en leggen de 
maatregelen ten uitvoer die noodzakelijk 
zijn om te waarborgen dat aan patiënten 
verstrekte biologische geneesmiddelen op 
te sporen zijn;
3 bis. zien erop toe dat het publiek 
belangrijke informatie over vraagstukken 
inzake geneesmiddelenbewaking met 
betrekking tot gebruik van een bepaald 
geneesmiddel tijdig ontvangt en 
permanent toegang tot die gegevens heeft; 
3 ter. nemen de maatregelen die 
noodzakelijk zijn  om de burger in staat te 
stellen ongewenste gevolgen te melden, 
met name door ervoor te zorgen dat in 
apotheken de benodigde formulieren 
beschikbaar zijn, die zijn opgesteld 
overeenkomstig technische normen en 
volgens de beginselen van vereenvoudigde 
taal en opzet die toegankelijk zijn voor de 
doorsnee burger; deze formulieren 
worden door de apothekers toegezonden 
aan de bevoegde instanties.

(4) nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat aan een houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen die de in deze titel neergelegde 
verplichtingen niet nakomt, doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties 

(4) nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat aan een houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen die de in deze titel neergelegde 
verplichtingen niet nakomt, doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties 
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worden opgelegd. worden opgelegd.
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.

Motivering

De patiënten & beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen hun meldingen beter bij de 
bevoegde autoriteiten indienen dan bij de farmaceutische bedrijven.  Rechtstreekse melding bij 
de bedrijven stuit op bezwaren, zowel op het punt van de privé-sfeer van gebruikers als van 
medische feedback.  Bovendien kunnen die beter uitmaken of de melding een “ongunstige 
bijwerking” betreft, of een medische fout , dan wel iets anders. Melding door patiënten moet 
worden gestimuleerd met een bewustmakingscampagne over het belang van melding.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 103 

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Artikel 103 Schrappen
Een lidstaat kan de taken die hem op 
grond van deze titel zijn toegewezen aan 
een andere lidstaat delegeren, mits deze 
hier schriftelijk mee instemt.
De lidstaat die taken aan een andere 
lidstaat delegeert, stelt de Commissie, het 
Bureau en alle andere lidstaten daarvan 
schriftelijk in kennis. De lidstaat die taken 
aan een andere lidstaat delegeert en het 
Bureau maken die informatie openbaar.

Motivering

Elke lidstaat dient volledig verantwoordelijk te blijven voor de ontdekking van eventuele 
bijwerkingen van een geneesmiddel dat binnen diens nationale grondgebied wordt verhandeld. 
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 105 – lid 2

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn voor de 
uitvoering van die werkzaamheden door de 
nationale bevoegde autoriteiten.

De eerste alinea vormt geen beletsel voor 
het innen van vergoedingen die houders 
van vergunningen voor het in de handel 
brengen verschuldigd zijn als aanvullende 
bijdrage aan de uitvoering van die 
werkzaamheden door de nationale 
bevoegde autoriteiten

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Door elke lidstaat wordt een nationaal 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid 
opgericht en onderhouden, dat gekoppeld 
wordt aan het overeenkomstig artikel 26 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 
opgerichte Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid. Op de nationale 
webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid maken de 
lidstaten ten minste het volgende openbaar:

Door elke lidstaat wordt een nationaal 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid, 
met een specifieke webpage over 
veiligheid van medicijnen, dat gekoppeld 
wordt aan het overeenkomstig artikel 26 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 
opgerichte Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid. Op de nationale 
webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid maken de 
lidstaten ten minste het volgende openbaar:
(-1) De bijsluiters voor de op de nationale 
markt verkrijgbare geneesmiddelen, in de 
nationale taal (en eventueel  met de link 
naar de EudraPharm databank van het 
EMEA);

(1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

(1) risicomanagementsystemen voor 
overeenkomstig deze richtlijn toegelaten 
geneesmiddelen;

(2) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen die onder intensief 

(2) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen die onder intensief 
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toezicht staan; toezicht staan;
(3) gestructureerde formulieren voor het 
via internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.

(3) gestructureerde formulieren voor het 
via internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde formulieren;
(4) agenda’s van de vergaderingen van 
het comité voor Geneesmiddelenbewaking 
en van de coördinatiegroep, en notulen 
van hun vergaderingen, tezamen met de 
genomen besluiten, bijzonderheden over 
de stemmingen en stemverklaringen, met 
inbegrip van minderheidsstandpunten,
(5) verzoeken van de nationale bevoegde 
autoriteit aan de vergunninghouder om 
een risicomanagementsysteem ten uitvoer 
te brengen of een veiligheidsonderzoek na 
toelating te verrichten, eventueel 
vergezeld van de door de 
vergunninghouder aan de nationale 
bevoegde autoriteit verstrekte toelichting, 
en de definitieve beslissing van de 
bevoegde autoriteit. 

Motivering

In elke lidstaat moet de nationale medische toezichthouder een webportaal hebben waar het 
algemene publiek hoogwaardige informatie kan krijgen over geneesmiddelen. In de meeste 
landen is al zo’n webportaal beschikbaar al bron van betrouwbare informatie over 
geneesmiddelen, en dit amendement wil de grondslag bieden voor zulke webportalen, naar 
aanleiding van het verslag van de Commissie over de huidige praktijk bij de voorlichting van 
patiënten over geneesmiddelen.  Het webportaal moet ook een specifiek gebied omvatten voor 
alle informatie met betrekking tot veiligheidskwesties en geneesmiddelenbewaking.

Amendement 33

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

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 

1. De houders van vergunningen voor het 
in de handel brengen moeten alle 
vermoedelijke bijwerkingen in de 
Gemeenschap of in derde landen die hun 
ter kennis worden gebracht, vastleggen, 
ongeacht of zij op eigen initiatief door 
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patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een veiligheidsonderzoek na 
toelating optreden. 

patiënten of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden gemeld of in het 
kader van een klinische proef of een
veiligheidsonderzoek na toelating 
optreden. 

De vergunninghouders moeten ervoor 
zorgen dat die meldingen op één punt in 
de Gemeenschap toegankelijk zijn.

In afwijking van de eerste alinea worden
vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
vastgelegd en gemeld.

Vermoedelijke bijwerkingen die in het 
kader van een klinische proef optreden, 
worden overeenkomstig 
Richtlijn 2001/20/EG vastgelegd en 
gemeld.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen mag geen meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
elektronisch ontvangt van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, weigeren.

2. De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen dient alle meldingen 
van vermoedelijke bijwerkingen die hij 
ontvangt van patiënten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
door te geven aan de nationale bevoegde 
autoriteiten, binnen 7 dagen na ontvangst 
van die meldingen. De vergunninghouder 
deelt de patiënt en de beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg mee dat hun 
melding is doorgegeven aan de bevoegde 
autoriteiten die deze verder moeten 
afhandelen. 
De nationale bevoegde autoriteiten mogen 
niet weigeren de meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen in 
behandeling te nemen die zij via de post, 
telefonisch, per fax of langs elektronische 
weg van patiënten en gezondheidswerkers 
ontvangen.

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) 

3. De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de nationale 
bevoegde autoriteiten worden ingediend.
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nr. 726/2004 (hierna “de Eudravigilance-
databank” genoemd).
De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die in de 
Gemeenschap optreden, moet door de 
vergunninghouders binnen negentig dagen 
na ontvangst van de melding, of bij 
ontbreken van een melding binnen 
negentig dagen na de dag waarop de 
vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de 
Eudravigilance-databank worden 
ingediend. 

De informatie over alle niet-ernstige 
vermoedelijke bijwerkingen die optreden 
op de markten waarop zij actief zijn, moet 
door de vergunninghouders binnen 
negentig dagen na ontvangst van de 
melding, of bij ontbreken van een melding 
binnen negentig dagen na de dag waarop 
de vergunninghouder kennis neemt van het 
voorval, elektronisch bij de nationale 
bevoegde autoriteiten worden ingediend. 

Voor geneesmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten waarvoor het Bureau 
overeenkomstig artikel 27 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 een lijst van publicaties 
controleert, hoeven de vergunninghouders 
de in die medische literatuur opgenomen 
meldingen van vermoedelijke bijwerkingen 
niet bij de Eudravigilance-databank in te 
dienen, maar moeten zij wel alle overige 
medische literatuur bijhouden en de daarin 
opgenomen meldingen van vermoedelijke 
bijwerkingen indienen.

Voor geneesmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten waarvoor het Bureau 
overeenkomstig artikel 27 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 een lijst van publicaties 
controleert, hoeven de vergunninghouders 
de in die medische literatuur opgenomen 
meldingen van vermoedelijke bijwerkingen 
niet bij de Eudravigilance-databank in te 
dienen, maar moeten zij wel alle overige 
medische literatuur bijhouden en de daarin 
opgenomen meldingen van vermoedelijke 
bijwerkingen indienen.

4. De lidstaten hebben door middel van de 
Eudravigilance-databank toegang tot 
meldingen van bijwerkingen en zij
beoordelen de kwaliteit van de informatie 
die van vergunninghouders wordt 
ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen en vragen zij de 
vergunninghouders een follow-up van 
dergelijke meldingen te verrichten. De 
vergunninghouders moeten de door hen 
ontvangen follow-upinformatie bij de 
Eudravigilance-databank indienen.

4. De lidstaten beoordelen de kwaliteit van 
de informatie die van vergunninghouders 
wordt ontvangen. Zo nodig betrekken zij 
patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg bij de follow-up van door 
hen ontvangen meldingen . 

Amendement 34

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



AD\812590NL.doc 31/36 PE430.773v02-00

NL

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, patiënten en houders van 
een vergunning, dan wel in het kader van 
programma’s voor registratie en preventie 
van medicatiefouten worden gemeld.

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

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
meldingen van deze bijwerkingen zowel 
via de nationale webportalen inzake
geneesmiddelen als per post, telefoon of 
fax kunnen worden ingediend.

2. De lidstaten dienen de meldingen binnen 
15 dagen nadat deze overeenkomstig lid 1 
zijn ontvangen, elektronisch in bij de 
Eudravigilance-databank. 

2. De lidstaten dienen informatie omtrent 
op hun grondgebied  waargenomen 
bijwerkingen binnen 15 dagen na 
ontvangst van een melding als bedoeld in 
lid 1, of, indien geen melding is 
ontvangen, binnen 15 dagen nadat de 
bevoegde autoriteit van het geval kennis 
heeft genomen, elektronisch in bij het 
netwerk voor gegevensverwerking en de in 
artikel 24 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde databank (hierna 
“de Eudravigilance-databank”).  

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen hebben door middel van 
de Eudravigilance-databank toegang tot die 
meldingen.

De houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen, beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten  hebben 
door middel van de Eudravigilance-
databank, die permanent en direct 
raadpleegbaar moet zijn, toegang tot die 
meldingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten beschikbaar worden 
gesteld aan de Eudravigilance-databank en 
de autoriteiten die in die lidstaat voor de 
patiëntenveiligheid verantwoordelijk zijn. 
Zij zorgen er ook voor dat alle 
vermoedelijke bijwerkingen die worden 
gemeld bij de autoriteiten die in die lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
hen ontvangen meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen van 
geneesmiddelen als gevolg van 
medicatiefouten of van onbedoelde 
gevolgen van geneeskundige producten 
die zijn gebruikt in strijd met de indicaties 
overeenkomstig de toelating, beschikbaar 
worden gesteld aan de Eudravigilance-
databank en de autoriteiten die in die 
lidstaat voor de patiëntenveiligheid 
verantwoordelijk zijn, alsmede voor de 
onafhankelijke programma’s voor 
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geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven. 

registratie en preventie van 
medicatiefouten. Zij zorgen er ook voor 
dat alle vermoedelijke bijwerkingen die 
worden gemeld bij de autoriteiten die in die 
lidstaat verantwoordelijk zijn voor 
patiëntenveiligheid, aan de 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
houders van vergunningen voor het op de 
markt brengen naar nationale 
gegevensbestanden elektronisch gegevens 
kunnen doorsturen over onbedoelde 
gevolgen van geneeskundige producten, 
zodat voor een land specifieke 
veiligheidsproblemen doelmatiger en 
sneller kunnen worden geïdentificeerd.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 decies – lid 1 – letters a, b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer hij overweegt een vergunning 
voor het in de handel brengen te schorsen 
of in te trekken;

a) wanneer hij naar aanleiding van de 
beoordeling van gegevens in verband met 
geneesmiddelenbewaking overweegt:
- een vergunning voor het in de handel 
brengen te schorsen of in te trekken;

b) wanneer hij overweegt de verstrekking 
van een geneesmiddel te verbieden;  

- de verstrekking van een geneesmiddel te 
verbieden;

c) wanneer hij overweegt te weigeren een 
vergunning voor het in de handel brengen 
te verlengen;

- te weigeren een vergunning voor het in de 
handel brengen te verlengen;
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Motivering

Verduidelijking van de Gemeenschapsprocedure.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de in artikel 107 decies, lid 1, 
bedoelde kennisgeving maakt het Bureau 
de inleiding van de procedure op het 
Europese webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid bekend.

1. In aansluiting op de in artikel 107 
decies, lid 1, bedoelde gegevens stelt het 
Bureau de houders van de desbetreffende 
vergunning voor het op de markt brengen 
in kennis en maakt in het openbaar de 
inleiding van de procedure op het Europese 
webportaal voor geneesmiddelenveiligheid 
bekend.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Na raadpleging van het Bureau, de 
lidstaten en de belanghebbende partijen 
worden door de Commissie richtsnoeren 
inzake goede 
geneesmiddelenbewakingspraktijken voor 
de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
toegelaten geneesmiddelen goedgekeurd en 
gepubliceerd, betreffende:

Na raadpleging van het Bureau, de 
lidstaten en de belanghebbende partijen 
worden door de Commissie richtsnoeren 
inzake goede 
geneesmiddelenbewakingspraktijken voor 
de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
toegelaten geneesmiddelen goedgekeurd en 
gepubliceerd, betreffende:

1) de invoering en tenuitvoerlegging van 
het geneesmiddelenbewakingssysteem 
door de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen en de inhoud en het 
onderhoud van het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking;

1) de invoering en tenuitvoerlegging van 
het geneesmiddelenbewakingssysteem 
door de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen en de inhoud en het 
onderhoud van het basisdossier 
geneesmiddelenbewaking;

2) de kwaliteitszorg en -controle door de 
vergunninghouder, de nationale bevoegde 

2) de kwaliteitszorg en -controle door de 
vergunninghouder, de nationale bevoegde 
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autoriteiten en het Bureau voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

autoriteiten en het Bureau voor hun 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

3) het gebruik van internationaal 
overeengekomen terminologie, formaten 
en normen voor de uitvoering van 
geneesmiddelenbewaking;

3) het gebruik van terminologie, formaten 
en normen voor de uitvoering van 
geneesmiddelenbewaking die de klinische 
beschrijving van internationaal 
aangemelde en erkende gevallen in stand 
laten;

4) de methode voor het toezicht op de 
gegevens in de Eudravigilance-databank 
om te bepalen of zich nieuwe of gewijzigde 
risico’s voordoen;

4) de methode voor het toezicht op de 
gegevens in de Eudravigilance-databank 
om te bepalen of zich nieuwe of gewijzigde 
risico’s voordoen;

5) het formaat voor het elektronisch 
melden van bijwerkingen door lidstaten en 
vergunninghouders;

5) het formaat voor het elektronisch 
melden van bijwerkingen door lidstaten en 
vergunninghouders;

6) het formaat voor elektronische 
periodieke veiligheidsverslagen;

6) het formaat voor elektronische 
periodieke veiligheidsverslagen;

7) het formaat voor protocollen, 
samenvattingen en eindrapporten van 
veiligheidsonderzoek na toelating;

7) het formaat voor protocollen, 
samenvattingen en eindrapporten van 
veiligheidsonderzoek na toelating;

8) de procedures en formaten voor 
mededelingen in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking.

8) de procedures en formaten voor 
mededelingen in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking.

In deze richtsnoeren wordt rekening 
gehouden met internationale 
harmonisatiewerkzaamheden op het gebied 
van de geneesmiddelenbewaking en zij 
worden zo nodig aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang aangepast.

In deze richtsnoeren, die op de behoeften 
onder patiënten stoelen, vanuit een 
wetenschappelijke invalshoek, wordt 
rekening gehouden met internationale 
harmonisatiewerkzaamheden op het gebied 
van de geneesmiddelenbewaking en zij 
worden zo nodig aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang aangepast.

Voor de toepassing van artikel 102, lid 3 
en onderhavig artikel, stellen de 
Commissie in overleg met het Bureau, de 
lidstaten en belanghebbenden voor 
apotheken en anderen die geneeskundige 
producten verdelen of toedienen 
nauwkeurige richtsnoeren op met 
betrekking tot behoorlijke registratie , om 
te waarborgen dat documenten bewaard 
blijven die nodig zijn als er een verslag in 
verband met geneesmiddelenbewaking 
moet worden opgesteld, of indien er om 
gegevens wordt verzocht door een houder 
van een vergunning voor het op de markt 
brengen die een beoordeling uitvoert van 
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een ongewenst gevolg, en om voor de 
houder van een vergunning voor het op de 
markt brengen en voor de bevoegde 
nationale instanties vervolgmaatregelen te 
vergemakkelijken.

Motivering

Aanpassing aan de normen van de internationale harmoniseringswerkzaamheden versterkt de 
intellectuele en technische afhankelijkheid van de gezondheidsautoriteiten ten opzichte van de 
farmaceutische laboratoria. De goede praktijken van de Europese geneesmiddelenbewaking 
zullen vorm moeten geven aan de organisatie van het Europese systeem voor 
geneesmiddelenbewaking. Die praktijken moeten in het openbaar gestalte krijgen, via een proces 
van transparant overleg, en in de eerste plaats uitgaande van de behoeften van de Europese 
patiënten, met een wetenschappelijke invalshoek.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door De Commissie voorgestelde tekst. Amendement

1. De lidstaten moeten waarborgen dat 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 deze richtlijn, voor vergunningen voor 
het in de handel brengen die vóór de in 
artikel 3, lid 1, tweede alinea, van deze 
richtlijn vermelde datum zijn verleend, van 
toepassing is vanaf de verlenging van de 
vergunning of, indien dat eerder is, vanaf 
drie jaar na die datum.

1. De lidstaten moeten waarborgen dat het 
voorschrift betreffende de opname in de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter van het bijwerkingsprofiel 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 deze richtlijn, voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen die vóór de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, van deze richtlijn vermelde 
datum zijn verleend, van toepassing is 
vanaf de verlenging van de vergunning of, 
indien dat eerder is, vanaf drie jaar na die 
datum. 
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