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Amendement 15
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE438.505v02-00 4/13 AM\805980NL.doc

NL

Amendement 16
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Omdat voor beoordelingen in verband 
met geneesmiddelenbewaking op 
Gemeenschapsniveau de nodige expertise 
en middelen beschikbaar moeten zijn, is 
het wenselijk binnen het bureau een nieuw 
wetenschappelijk comité in het leven te 
roepen, het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking. Dat comité 
moet bestaan uit onafhankelijke 
wetenschappelijke deskundigen op het 
gebied van de geneesmiddelenveiligheid, 
die onder meer ingevoerd moeten zijn in de 
opsporing, evaluatie, minimalisering en 
communicatie van risico’s en het opzetten 
van veiligheidsonderzoeken na toelating en 
geneesmiddelenbewakingsaudits. De in het 
comité zetelende wetenschappelijke 
deskundigen moeten onafhankelijk zijn 
van zowel de vergunninghouders als het 
bureau zelf, vooral wanneer het gaat om 
de verrichting van onderzoek betreffende 
de veiligheid van geneesmiddelen.

Or. it

Motivering

Het is aangewezen ervoor te zorgen dat de deskundigen volledig onafhankelijk zijn, aangezien 
een vergunningverlenende instantie die de verhandeling van een geneesmiddel heeft 
toegelaten, dit geneesmiddel hoogstwaarschijnlijk niet graag weer uit de handel zal halen.
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Amendement 17
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Speciale waarschuwingen voor alle nieuwe toegelaten geneesmiddelen en alle 
geneesmiddelen die onder intensief toezicht staan, maken het voor zowel gezondheidswerkers 
als patiënten gemakkelijker om deze geneesmiddelen te herkennen, waardoor zij meer 
geneigd zullen zijn om eventuele bijwerkingen te melden.
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Amendement 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op grond van de door de 
vergunninghouder ingediende toelichting 
wordt de eis door de Commissie 
ingetrokken of bevestigd. Wanneer de 
Commissie de eis bevestigt, wordt deze als 
voorwaarde aan de vergunning voor het in 
de handel brengen verbonden en worden de 

3. Op grond van de door de 
vergunninghouder ingediende toelichting 
wordt de eis door de Commissie 
ingetrokken of bevestigd. Wanneer de 
Commissie de eis bevestigt, wordt deze als 
voorwaarde aan de vergunning voor het in 
de handel brengen verbonden en worden de 
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vergunning en het 
risicomanagementsysteem 
dienovereenkomstig gewijzigd.

vergunning en het 
risicomanagementsysteem 
dienovereenkomstig gewijzigd. De 
Commissie moet haar besluit uitvoerig 
motiveren, ongeacht of ze de eis bevestigt 
of intrekt, en dit besluit moet naar 
behoren geregistreerd worden.

Or. es

Amendement 20
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst wordt door het bureau bijgewerkt. De lijst wordt door het bureau bijgewerkt. 
Op de verpakking van geneesmiddelen die 
opgenomen zijn in de lijst van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
moet duidelijk vermeld staan dat het om 
dergelijke geneesmiddelen gaat, zodat 
patiënten en gezondheidswerkers hiervan 
ook zonder raadpleging van de lijst kennis 
hebben.

Or. de

Amendement 21
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door het bureau wordt in samenwerking 
met de lidstaten en de Commissie een 
databank en een netwerk voor 

1. Door het bureau wordt in samenwerking 
met de lidstaten en de Commissie een 
databank en een netwerk voor 
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gegevensverwerking, hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd, 
opgezet en onderhouden om 
geneesmiddelenbewakingsinformatie over 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen bijeen te brengen en alle 
bevoegde instanties tegelijkertijd toegang 
te geven tot dezelfde informatie en in staat 
te stellen deze informatie te delen.

gegevensverwerking, hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd, 
opgezet en onderhouden om 
geneesmiddelenbewakingsinformatie over 
in de Gemeenschap toegelaten 
geneesmiddelen bijeen te brengen en alle 
bevoegde instanties tegelijkertijd toegang 
te geven tot dezelfde informatie en in staat 
te stellen deze informatie te delen. De 
lidstaten moeten de uitbreiding van de 
kennis van nationale en regionale 
geneesmiddelenbewakingscentra steunen. 
De bevoegde nationale instanties moeten 
de verslagen van deze centra inzamelen 
en de erin vervatte informatie vervolgens 
overbrengen naar de Eudravigilance-
databank.

Or. en

Amendement 22
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 24 – lid 2 – alinea’s 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau waarborgt dat 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en het publiek een passende toegang tot de 
Eudravigilance-databank hebben, waarbij 
de bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd.

Het bureau waarborgt dat 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
en het publiek toegang tot de 
Eudravigilance-databank hebben, waarbij 
de bescherming van de persoonsgegevens 
wordt gewaarborgd.

De gegevens in de Eudravigilance-
databank worden in geaggregeerde vorm
openbaar gemaakt, met een toelichting 
over de interpretatie van de gegevens. 

De gegevens in de Eudravigilance-
databank worden openbaar gemaakt, met 
een toelichting over de interpretatie van de 
gegevens. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de Eudravigilance-databank openbaar en toegankelijk is, niet alleen in 
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geaggregeerde vorm (deze formulering is te algemeen en kan misleidend zijn) maar in een 
gedetailleerdere vorm.

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau bepaalt in overleg met 
beroepsorganisaties in de 
gezondheidszorg en patiënten- en 
consumentenorganisaties wat ‘een 
passende toegang’ inhoudt. 

Or. en

Amendement 24
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten en de relevante 
belanghebbenden een standaardinhoud 
en -opmaak en standaardprocedures voor 
het melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaars in 
de gezondheidszorg en patiënten en voor 
de traceerbaarheid van biologische 
geneesmiddelen die op EU-grondgebied 
worden voorgeschreven, geleverd of 
verkocht.

Or. en
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Motivering

Een correcte identificatie van het product dat een vermoedelijke bijwerking uitlokt, is van
essentieel belang voor een goed functionerend geneesmiddelenbewakingssysteem. Het 
voorgestelde amendement zou het bureau ertoe verplichten gebruiksvriendelijke 
standaardinhoud, -opmaak en –procedures te ontwikkelen die gezondheidswerkers en 
patiënten vervolgens zouden kunnen gebruiken bij het melden van bijwerkingen.

Amendement 25
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het bureau ontwikkelt in samenwerking 
met de lidstaten gestructureerde 
standaardformulieren voor het via internet 
melden van vermoedelijke bijwerkingen 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg en patiënten. Voor 
patiënten bestemde formulieren moeten 
opgesteld zijn volgens technische criteria 
die in overeenstemming zijn met de 
beginselen van een duidelijke opbouw en 
eenvoudig taalgebruik, zodat ze 
toegankelijk zijn voor het grote publiek; 
de formulieren moeten verkrijgbaar zijn 
op het internet en in apotheken.

De formulieren moeten alle informatie 
bevatten die nodig is opdat apotheken en 
patiënten per post, fax of e-mail 
meldingen kunnen doen aan de 
autoriteiten.

Or. pt

Motivering

Om patiënten ertoe aan te zetten bijwerkingen te melden, is het niet voldoende hen te doen 
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inzien dat het belangrijk is dit te doen: de meldingsprocedure moet ook vereenvoudigd 
worden en beter worden afgestemd op hun behoeften.

Amendement 26
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de traceerbaarheid te waarborgen van 
biologische geneesmiddelen die op EU-
grondgebied worden voorgeschreven, 
geleverd of verkocht, moeten de 
standaardformulieren en –procedures de 
volgende gegevens bevatten: de naam van 
de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen, de internationale 
generieke benaming (INN), de naam van 
het geneesmiddel zoals bepaald in punt 20 
van artikel 1 van richtlijn 2001/83/EG en 
het partijnummer.

Or. en

Motivering

Biotech-geneesmiddelen zijn ‘levende’ producten, in tegenstelling tot conventionele
geneesmiddelen. Daarom moeten er voor biotech-geneesmiddelen andere voorschriften 
gelden voor wat betreft de informatie die gezondheidswerkers in geval van bijwerkingen 
moeten meedelen. Hierdoor kan het geneesmiddel in kwestie getraceerd worden en kan de 
oorzaak van de bijwerking worden vastgesteld.

Amendement 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aangezien sommige geneesmiddelen 
bijwerkingen veroorzaken, moeten het 
bureau of de bevoegde instanties eisen dat 
de diagnose bevestigd wordt vooraleer een 
behandeling met deze geneesmiddelen 
wordt gestart.

Or. es

Amendement 28
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

1. Het Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking bestaat uit:

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

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

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

b) twee bijkomende leden en twee
plaatsvervangers - één vertegenwoordiger 
van de gezondheidswerkers en één 
patiëntenvertegenwoordiger - die op basis 
van een openbare oproep tot het indienen 
van blijken van belangstelling, na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
door de Commissie worden benoemd.
Een lidstaat mag een andere lidstaat 
vragen hem in het comité te vervangen. 

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

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

De Commissie kan het aantal leden en 
plaatsvervangers om technische en 
wetenschappelijke redenen aanpassen. 
Maatregelen, die de wijziging van niet-



AM\805980NL.doc 13/13 PE438.505v02-00

NL

essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en


