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Amendement 33
Werner Langen

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.   

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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veiligheidsonderzoeken na toelating 
worden verricht; deze eis moet als 
voorwaarde aan de vergunning worden 
verbonden.

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.

Or. pt

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.

Amendement 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. 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 
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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.

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.

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel wordt niet helder beschreven welke soort gegevens aan de patiënt 
moet worden verstrekt. Dat wordt in dit amendement verduidelijkt.

Amendement 36
Werner Langen

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 

(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. In dat verband is het van 
wezenlijke betekenis dat verbetering van 
het systeem van geneesmiddelenbewaking 
niet tot gevolg heeft dat vergunningen 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen voortijdig worden 
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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.

verleend. 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.

Or. de

Motivering

Het systeem van geneesmiddelenbewaking mag niet tot gevolg hebben dat vergunningen voor 
geneeskundige producten voortijdig worden verleend.

Amendement 37
Jorgo Chatzimarkakis

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) 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 
waarin in het kort de voordelen en 
mogelijk schadelijke gevolgen van het 
geneesmiddel worden toegelicht en 
waarin aanvullende aanwijzingen worden 
gegeven voor veilig en doelmatig gebruik.  



AM\804142NL.doc 7/27 PE438.514v01-00

NL

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel wordt niet helder beschreven welke soort gegevens aan de patiënt 
moet worden verstrekt. Dat wordt in dit amendement verduidelijkt.

Amendement 38
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis)  De Commissie moet onverwijld 
en in samenwerking met het EMEA na 
overleg met patiënten- en 
consumentenorganisaties, organisaties 
van artsen en apothekers, organisaties 
van sociale ziektekostenverzekeraars, 
lidstaten en andere belanghebbende 
partijen, bij het Europees Parlement en de 
Raad een beoordelingsverslag indienen 
over de leesbaarheid van de 
samenvattingen van 
producteigenschappen en de bijsluiters en 
de waarde die deze hebben voor de 
burgers en voor de medische beroepen.
Na analyse van bovenstaande gegeven 
moet de Commissie zo nodig voorstellen 
indienen ter verbetering van de indeling 
en de inhoud van de samenvattingen van 
producteigenschappen en van de 
bijsluiters om ervoor te zorgen dat deze 
een waardevolle bron van gegevens zijn 
voor de burgers en voor de medische 
beroepen.

Or. en

Motivering

Bijsluiters zijn vaak nog niet duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen. De 
Europese Commissie heeft de plicht om met weloverwogen voorstellen te komen die zijn 
besproken met alle belanghebbenden in kwestie.
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Amendement 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

(11) Bijwerking: een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld
is .

(11) Ongewenste gevolgen van 
geneesmiddelen: Een reactie op een 
geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld 
is .

Or. de

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 40
Jorgo Chatzimarkakis

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 
bijwerking waarvoor geldt dat een 
oorzakelijk verband tussen het voorval en 
het geneesmiddel niet kan worden 
uitgesloten.

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

Or. de
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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 41
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28b) Risk management system: 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.

(28b) Risk management system:  een reeks 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten en –
interventies om de reeds ontdekte en later 
vastgestelde 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.

Or. pt

Motivering

Doel van het systeem van risicobeheer en van de bewakingsacties is vaststelling, 
kwantificering en voorkoming of maximale beperking van nieuwe gevaren die in de fase van 
klinische tests niet zijn ontdekt.  

Amendement 42
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 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 

Voor geneesmiddelen die op de in artikel 
23 van Verordening (EG) nr. 726/2004 
bedoelde lijst voorkomen, worden in de 
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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>’

samenvatting de volgende verklaringen 
opgenomen:

a) “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.

Or. pt

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 43
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen bezorgt de nationale 

De houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen bezorgt de nationale 
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bevoegde autoriteit daartoe ten minste 
negen maanden voordat de vergunning 
voor het in de handel brengen 
overeenkomstig lid 1 haar geldigheid 
verliest een geconsolideerde versie van het 
dossier met betrekking tot kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid, inclusief de 
beoordeling van de gegevens in meldingen 
van bijwerkingen en periodieke 
veiligheidsverslagen die overeenkomstig 
titel IX zijn ingediend en alle 
veranderingen die zijn aangebracht sedert 
de vergunning is verleend.”

bevoegde autoriteit daartoe ten minste 
negen maanden voordat de vergunning 
voor het in de handel brengen 
overeenkomstig lid 1 haar geldigheid 
verliest een geconsolideerde versie van het 
dossier met betrekking tot kwaliteit, 
veiligheid , werkzaamheid en toegevoegde 
waarde zoals verminderde toxiciteit.
inclusief de beoordeling van de gegevens 
in meldingen van bijwerkingen en 
periodieke veiligheidsverslagen die 
overeenkomstig titel IX zijn ingediend en 
alle veranderingen die zijn aangebracht 
sedert de vergunning is verleend.

Or. it

Motivering

Momenteel bepaalt de Europese wetgeving dat toelating van geneeskundige producten 
afhankelijk is van drie normen: kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Dit is kennelijk 
onvoldoende daar aldus producten kunnen worden toegelaten die minder werkzaam zijn dan 
producten die reeds op de markt zijn. Het is daarom van belang “toegevoegde waarde” op te 
nemen, bij voorbeeld grotere werkzaamheid, verminderde toxiciteit enz..

Amendement 44
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Artikel 63 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 is op de coördinatiegroep 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.”

Or. it
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Motivering

De volledige onafhankelijkheid van de deskundigen moet gewaarborgd zijn, daar een orgaan 
dat toelating heeft verleend vermoedelijk niet geneigd is geneeskundige producten waarvoor 
het toelating heeft verleend uit de markt te nemen.

Amendement 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a bis) een korte beschrijving van de 
essentiële kenmerken van het 
geneesmiddel waardoor de patiënt in staat 
is de heilzame werking en de eventuele 
schadelijke gevolgen te begrijpen en het
veilig en doeltreffend te gebruiken.

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel wordt niet helder beschreven welke soort gegevens aan de patiënt 
moet worden verstrekt. Dat wordt in dit amendement verduidelijkt.

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 47
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 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>”

Or. en

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.
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Amendement 48
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 18 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artkel 59 – lid 1 – alinea 3

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 verklaringen opgenomen:

a) “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.

Or. pt

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 
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frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Amendement 49
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – point 20 a (new)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 - lid 2 – 1ste streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis. Het eerste streepje van artikel 86, 
lid 2 wordt vervangen door:
- de etikettering en de bijsluiter, welke 
onder titel V vallen en de samenvatting 
van de kenmerken van geneeskundige 
producten, zelfs indien deze los van het 
geneeskundige product algemeen 
beschikbaar zijn gesteld, in ongewijzigde 
vorm en zonder aanvullend 
reclamemateriaal,

Or. de

Motivering

De door de vergunning verlenende instanties goedgekeurde documenten (bijsluiters en 
samenvatting van kenmerken) bevatten belangrijke gegevens over het geneeskundig product.  
Duidelijk moet worden gemaakt dat de bekendmaking van deze gegevens niet kan worden 
beschouwd als reclame, mits zij niet verkoopbevorderend van aard is (bij voorbeeld door een 
presentatie waarin het product wordt aangeprezen of door opneming als deel van aanvullend 
reclamemateriaal) en dat de door de instanties goedgekeurde versie moet worden gebruikt.

Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) nemen alle nodige maatregelen om 
artsen, apothekers en andere 

(1) nemen alle nodige maatregelen om 
patiënten, artsen, apothekers en andere 
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beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit of de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen te melden;

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
ertoe aan te zetten vermoedelijke 
bijwerkingen aan de nationale bevoegde 
autoriteit 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;

Or. en

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) 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;

Or. en

Amendement 52
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) voeren openbare 
bewustmakingscampagnes over het 
belang van melding van ongewenste 
gevolgen en mogelijke methoden om dit te 
doen;

Or. pt

Motivering

De burger moet worden aangemoedigd ongewenste gevolgen van geneeskundige producten te 
melden, ervan worden doordongen dat dit belangrijk is en worden voorgelicht over de te 
nemen maatregelen.

Amendement 53
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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  voor 
zover 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
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Or. en

Motivering

Aangezien biotechnische geneesmiddelen afwijken van de gebruikelijke geneesmiddelen 
doordat het “levende producten” zijn, is het gewenst afzonderlijke voorschiften te hanteren 
voor het soort gegevens dat de medische beroepen moeten doorgeven in geval van 
ongewenste gevolgen om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel te achterhalen is en om de 
oorzaak van het ongewenste gevolg te kunnen bepalen.

Amendement 54
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 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, gebruik 
makend van de standaardformulieren en 
–procedures die zijn ontwikkeld 
overeenkomstig artikel 25 van 
verordening (EG) nr. 726/2004 en leggen 
de maatregelen ten uitvoer die nodig zijn 
om de traceerbaarheid van aan patiënten 
verstrekte biologische geneeskundige 
producten te waarborgen;

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan ons amendement op artikel 108, laatste lid. Via de voorgestelde aanvulling op 
artikel 102, lid 3 wordt in een begeleidend amendement op verordening (EG) nr. 726/2004 
aan het Europees Geneesmiddelenbureau de taak opgedragen inhoud, vorm en de 
noodzakelijk procedures op te stellen voor het melden van ongewenste gevolgen van 
biologische geneeskundige producten, in het belang van verbetering van de doelmatigheid 
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van de geneesmiddelenbewaking op EU-niveau.

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 102 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 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.

Or. pt

Motivering

De meldingsprocedure moet voor patiënten gemakkelijker worden gemaakt om ervoor te 
zorgen dat ongewenste gevolgen veelvuldiger worden gemeld.

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 103 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken samen om de 
vaardigheden en het vermogen te 
ontwikkelen die vereist zijn voor het 
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toezicht op het systeem van 
geneesmiddelenbewaking op hun 
grondgebied

Or. pt

Motivering

Iedere lidstaat moet volledig verantwoordelijk zijn voor de identificatie van en het toezicht op 
het systeem van geneesmiddelenbewaking op zijn grondgebied.

Amendement 57
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 105 – alinea 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 bijdrage aan
de uitvoering van die werkzaamheden door 
de nationale bevoegde autoriteiten

Or. pt

Motivering

Als er een particuliere financieringsregeling ten uitvoer wordt gelegd die meer kosten dekt 
dan de kosten van toezicht op werkzaamheden in verband met geneesmiddelenbewaking zou 
de onafhankelijkheid van het Bureau ten opzicht van de bedrijfstak in gevaar kunnen komen.
Anderzijds kunnen uit een financieringsregeling die louter en alleen ten laste komt van de 
overheid zware lasten voor het Bureau voortvloeien en kan de bedrijfstak zijn 
verantwoordelijkheid worden ontnomen. Via dit amendement wordt getracht een doelmatiger 
en eerlijker systeem van financiering tot stand te brengen.
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Amendement 58
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 106 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een samenvatting van de 
periodieke geactualiseerde 
veiligheidsverslagen met de beoordeling 
door de bevoegde instanties, met inbegrip 
van de analyse van de verhouding 
voordelen/risico’s van het geneeskundig 
product.

Or. pt

Motivering

De webportalen moeten gegevens bevatten in verband met het systeem van 
geneesmiddelenbewaking, maar een presentatie in de vorm van alomvattende lijsten van 
verslagen van ongewenste gevolgen is voor gebruikers niet praktisch. De gegevens moeten op 
vereenvoudigde wijze worden gepresenteerd om hen gemakkelijker begrijpelijk te maken.

Amendement 59
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 via de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelenveiligheid kunnen worden 
ingediend.

Or. de
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Motivering

De ervaring wijst uit dat de meest verdachte gevallen per brief of fax worden gemeld. Als de 
melding langs elektronische weg moet geschieden, is het mogelijk dat met name de medische 
beroepen minder bereid zijn om verslag uit te brengen Daarom moeten er uiteenlopende 
verslagleggingsmethoden beschikbaar zijn.

Amendement 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
geneesmiddelenautoriteiten van die lidstaat 
worden doorgegeven.

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.  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.

Or. de

Motivering

Na schrapping van het huidige criterium van “doses die normaal worden gebruikt” in de 
definitie van bijwerking (artikel 1, punt 11), worden voortaan medicatiefouten en afwijkend 
gebruik opgenomen. In meldingen van onbedoelde gevolgen van geneeskundige producten 
moet derhalve eveneens worden aangegeven of deze gevolgen zich voordoen in aansluiting op 
gebruik van het geneeskundig product overeenkomstig de toelating. Een aanvullende 
verwijzing naar dit soort afwijkend gebruik moet in het gegevensbestand worden opgenomen, 
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daar dit van betekenis is voor de beoordeling van risico’s en voordelen.

Amendement 61
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107i – lid 1 – punten a, b, 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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Or. en

Motivering

Verduidelijking van de Gemeenschapsprocedure.

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu

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

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.

Or. en

Amendement 64
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107k – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid. Met het oog op 
deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden.

2. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomitι voor 
geneesmiddelenbewaking beoordeelt de 
ingediende aangelegenheid. Met het oog op 
deze beoordeling kan het een openbare 
hoorzitting houden met 
vertegenwoordigers van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
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de coördinatiegroep, afhankelijk van de 
procedure voor het verlenen van 
vergunning voor het op de markt brengen 
van het geneeskundig product, zoals 
omschreven in artikel 107 terdecies. . In 
overleg met belanghebbenden stelt het 
Bureau richtsnoeren op voor opzet en 
verloop van openbare hoorzittingen.
Tijdens de hoorzitting wordt gezorgd voor 
een eerlijk evenwicht tussen de 
beoordeling van de gevaren en voordelen 
van het product en in dit verband worden 
eveneens voorgaande gevaren-
voordelenbeoordelingen van het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik of van de coördinatiegroep in 
overweging genomen, afhankelijk van de 
procedure voor het verlenen van 
vergunning voor het op de markt brengen 
van het geneeskundig product, zoals 
omschreven in artikel 107 terdecies.

Or. en

Motivering

Doel van de openbare hoorzitting is weliswaar de beoordeling van de gevaren in verband met 
verwachte maatregelen van instanties van de lidstaten zoals beschreven in art. 107 terdecies, 
maar het is belangrijk dat in het kader van hoorzitting en daarop volgende besluiten eveneens 
aandacht wordt geschonken aan de voordelen, daar ieder geneeskundig product een 
wisselwerking is van gevaar en voordeel.

Amendement 65
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 107k – lid 3 - alinea 1 - inleidende gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking doet binnen 
zestig dagen na de kennisgeving een met 

3. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking doet binnen 
zestig dagen na de kennisgeving een met 
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redenen omklede aanbeveling. Het gaat 
daarbij om een van de volgende 
aanbevelingen, of een combinatie daarvan:

redenen omklede aanbeveling.  De 
aanbeveling, die niet de beoordeling van 
de gevaren-voordelenverhouding door het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik of de coördinatiegroep 
mag ontkrachten alvorens deze organen 
overeenkomstig artikel 107 terdecies hun
advies vaststellen, bestaat uit  een van de 
volgende bestanddelen, of een combinatie 
daarvan:

Or. en

Amendement 66
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 108 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

Or. en
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Motivering

Een systeem voor geneesmiddelenbewaking is niet beter dan de bijzonderheden in 
afzonderlijke verslagen. Door de aanvulling die wordt voorgesteld op artikel 108 wordt 
ervoor gezorgd dat de medische beroepen en patiënten om ongewenste gevolgen rechtstreeks 
te melden aan het EudraVigilance-systeem van de Gemeenschap verslagleggingsformulieren 
gebruiken waarvan de inhoud hetzelfde is.

Amendement 67
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 23
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 116 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning voor het in de handel 
brengen wordt door de bevoegde 
autoriteiten geschorst, ingetrokken of 
gewijzigd wanneer wordt geoordeeld dat 
het geneesmiddel schadelijk is, dat de 
therapeutische werking ontbreekt of dat de 
afweging van voordelen en risico’s 
ongunstig is, dan wel dat het geneesmiddel 
niet de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling bezit die is opgegeven. De 
therapeutische werking wordt geacht te 
ontbreken wanneer wordt geoordeeld dat 
het geneesmiddel geen therapeutische 
resultaten mogelijk maakt.

De vergunning voor het in de handel
brengen wordt door de bevoegde 
autoriteiten geschorst, ingetrokken of 
gewijzigd wanneer wordt geoordeeld dat 
het geneesmiddel schadelijk is, dat de 
therapeutische werking ontbreekt of dat de 
afweging van voordelen en risico’s 
ongunstig is, dan wel dat het geneesmiddel 
niet de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling bezit die is opgegeven. De 
therapeutische werking wordt geacht te 
ontbreken wanneer niet is aangetoond dat 
het geneesmiddel therapeutische resultaten 
mogelijk maakt.

Or. de

Motivering

Het is onmogelijk te bewijzen dat er geen therapeutische resultaten kunnen worden verkregen.


