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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderwerp van dit voorstel, namelijk geneesmiddelenbewaking, is momenteel bijzonder 
actueel. De polemiek rond het vaccin tegen de A-H1N1-griep, dat na een erg korte procedure 
in de handel is gebracht, illustreert het feit dat de burgers geen vertrouwen meer hebben in de 
capaciteit van de overheid om hen te beschermen. Uit een recente studie blijkt dat 61% van de 
Franse dokters niet van plan is zich te laten vaccineren. Deze situatie maakt duidelijk – als dat 
niet al duidelijk was - dat de Europese Unie zich een efficiënt beleid inzake 
geneesmiddelenbewaking moet aanmeten om haar burgers gerust te stellen en te beschermen.

De voorbije jaren hebben enkele geneesmiddelen, die nochtans pas na afronding van een 
standaardprocedure in de handel werden gebracht, ernstige bijwerkingen veroorzaakt: 
- rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), een ontstekingsremmer (niet doeltreffender dan 

ibuprofen) die tot duizenden fatale cardiovasculaire incidenten heeft geleid, goedgekeurd in 
1999 en uit de handel gehaald in 2004;
- paroxetine: een antidepressivum (Droxat, Seroxat) dat het risico op zelfmoord verhoogde;
- rimonabant (Acomplia): een geneesmiddel tegen obesitas dat zonder afdoende beoordeling 
in de handel werd gebracht en anderhalf jaar later weer 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 traagheid van het besluitvormingsproces en de weerhouding van 
inlichtingen over de ongewenste effecten nadelig gebleken voor de patiënten. 

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

Van beoordeling van een geneesmiddel, controle op en informatie over het geneesmiddel tot 
verkoop van het geneesmiddel

Vooraleer een vergunning wordt verleend om een bepaald geneesmiddel op de markt te 
brengen, moet het geneesmiddel beoordeeld worden. Daartoe wordt gedurende een bepaalde 
periode een aantal geselecteerde patiënten geobserveerd. Vervolgens is het de rol van de 
geneesmiddelenbewakingsinstanties om de verkregen kennis betreffende de ongewenste 
effecten van het geneesmiddel verder aan te vullen, met als doel de bevolking hiertegen te 
beschermen.

De rapporteur voor advies vreest dat deze verordening 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 geïnterpreteerd worden als een toelating om de beoordeling die plaatsvindt vóórdat de 
vergunning voor het op de markt brengen van een geneesmiddel wordt verleend, minder 
grondig te maken. Dit mag echter uitsluitend bij uitzondering het geval zijn. 
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2. De afschaffing van de verplichting van overheidsfinanciering dreigt het systeem van 
geneesmiddelenbewaking te herleiden tot een dienstverlening voor de 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, wat de bedrijven in een onhoudbare positie van 
belangenverstrengeling plaatst. De bedrijven moeten kunnen meewerken aan de studie van de 
ongewenste nevenwerkingen, maar onder toezicht van de bevoegde instanties, niet als 
monopoliehouders.

4. De gegevens worden rechtstreeks opgeslagen in een elektronische mega-databank, 
Eudravigilance genoemd, zonder procedure waarmee de kwaliteit van de inhoud van 
Eudravigilance kan worden gegarandeerd. De rapporteur van advies stelt voor dat 
Eudravigilance uitsluitend wordt aangevuld door de voor geneesmiddelenbewaking bevoegde 
instanties van de lidstaten (geen rechtstreekse aanvulling door patiënten, noch door 
farmaceutische bedrijven, anders zou het gegevensbestand kunnen vervuilen, met als gevolg 
dat de pertinente gegevens onbruikbaar worden).

5. Burgers en onafhankelijke deskundigen beschikken slechts over een bijzonder beperkte 
toegang tot Eudravigilance. Transparantie met betrekking tot de gegevens inzake 
geneesmiddelenbewaking is echter absoluut noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers 
in de gezondheidsinstanties te herstellen. 

Meerdere voorstellen zijn bovendien nog té voorzichtig:

1. de formalisering van een Europees raadgevend risicobeoordelingscomité dat in feit niet 
meer gezag of autonomie heeft dan de huidige werkgroep geneesmiddelenbewaking levert 
geen reële toegevoegde waarde op; 
2. het gebrek aan transparantie 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:
 er met het oog op een grotere veiligheid strengere criteria nodig zijn voor het 

verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen van een 
geneesmiddel, zoals de vereiste dat een nieuw geneesmiddel een reëel therapeutisch 
voordeel oplevert; een snelle goedkeuring van producten niet mag worden 
veralgemeend; 

 de kwaliteit van de geneesmiddelenbewakingsgegevens wordt gegarandeerd; 
 er voldoende middelen worden uitgetrokken voor een efficiënte openbare 

geneesmiddelenbewaking;
 er meer transparantie moet komen.

AMENDEMENTEN
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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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De in Verordening (EG) nr. 726/2004 
vastgelegde belangrijkste taken van het 
bureau op 
geneesmiddelenbewakingsgebied moeten 
worden behouden en verder worden 
uitgebouwd, met name ten aanzien van het 
beheer van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
bijbehorende netwerk voor 
gegevensverwerking (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd) en de 
coördinatie van veiligheidsmededelingen 
van de lidstaten.

(4) De in Verordening (EG) nr. 726/2004 
vastgelegde belangrijkste taken van het 
bureau op 
geneesmiddelenbewakingsgebied moeten 
worden behouden en verder worden 
uitgebouwd, met name ten aanzien van het 
beheer van de communautaire 
geneesmiddelenbewakingsdatabank en het 
bijbehorende netwerk voor 
gegevensverwerking (hierna “de 
Eudravigilance-databank” genoemd), de 
coördinatie van veiligheidsmededelingen 
van de lidstaten en de verstrekking van 
informatie inzake veiligheidskwesties aan 
de bevolking.

Or. en

Motivering

Consumenten hebben recht op meer informatie met betrekking tot geneesmiddelenbewaking 
alsook over de voordelen en risico’s van hun geneesmiddelen. Het bureau, als betrouwbare 
en onafhankelijke bron van informatie, speelt hierbij een belangrijke rol.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de volksgezondheid te 
beschermen moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken. Door vergoedingen van 
houders van vergunningen voor het in de 

(11) Om de volksgezondheid te 
beschermen moet het bureau voor zijn 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken.
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handel brengen te innen, moeten 
voldoende middelen voor deze activiteiten 
kunnen worden verkregen. Het beheer 
van deze geïnde middelen moet onder 
voortdurende controle van de raad van 
beheer staan, teneinde de 
onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis. Deze verordening geldt behoudens 
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 gegevens* en behoudens 
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 
gegevens**. Om bijwerkingen op te 
sporen, te beoordelen, te begrijpen en te 
voorkomen, risico's vast te stellen en 
tegen te gaan, en om de voordelen 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 
inachtneming van de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming. 
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* PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

** PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Or. en

Motivering

Het voorstel heeft betrekking op zeer gevoelige persoonsgegevens die volledige bescherming 
vereisen. Zie ook het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming 
van april 2009.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 5 – lid 2 – zin 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
onder a bis), genoemde Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking.

Voor zijn taken op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking wordt het comité 
bijgestaan door het in artikel 56, lid 1, 
onder a bis), genoemde Comité voor 
geneesmiddelenbewaking.

Or. fr

Motivering

Horizontale wijziging in het hele voorstel. Het voorstel stelt een Raadgevend 
Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking in en belast dit comité met 
belangrijke taken op het vlak van geneesmiddelenbewaking, maar kent het slechts een 
raadgevende rol toe, geen gezaghebbende functie. Het comité moet een belangrijkere functie 
krijgen, en dat moet weerspiegeld worden in zijn benaming.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 14 – lid 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. In uitzonderlijke omstandigheden mag er 
na overleg met de aanvrager een 
vergunning worden verleend mits de 
aanvrager aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, met name wat betreft de veiligheid 
van het geneesmiddel, de melding van elk 
met het gebruik verband houdend incident 
aan de bevoegde instanties en de te treffen 
maatregelen. Deze vergunning mag alleen 
worden verleend wanneer de aanvrager 
kan aantonen dat hij om objectieve en 
controleerbare redenen geen volledige 
gegevens over de werkzaamheid en 
veiligheid van het geneesmiddel bij 
normaal gebruik kan verschaffen en moet 
op een van de gronden als bedoeld in 
bijlage I bij Richtlijn 2001/83/EG 
gebaseerd zijn. De instandhouding van de 
vergunning is afhankelijk van een jaarlijkse 
herbeoordeling van deze voorwaarden.

8. In uitzonderlijke omstandigheden mag er 
na overleg met de aanvrager een 
vergunning worden verleend mits de 
aanvrager specifieke procedures invoert, 
met name wat betreft de veiligheid van het 
geneesmiddel, de melding van elk met het 
gebruik verband houdend incident aan de 
bevoegde autoriteiten en de te treffen 
maatregelen. Deze vergunning mag alleen 
om objectieve en controleerbare redenen 
worden verleend en moet op een van de 
gronden als bedoeld in bijlage I van 
Richtlijn 2001/83/EG gebaseerd zijn. De 
instandhouding van de vergunning is 
afhankelijk van een jaarlijkse 
herbeoordeling van deze voorwaarden.

Or. en

Motivering

De formulering van de bestaande wetgeving garandeert strengere criteria en een betere 
bescherming van de consument tegen het rísico van een voortijdige vergunning voor de 
verkoop van een geneesmiddel.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 26 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) een samenvatting van elke vergadering
van de in artikel 56, lid 1, onder a) en 
a bis), van deze verordening bedoelde 
comités en de coördinatiegroep betreffende 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

(2) agenda’s en notulen van de 
vergaderingen, samen met genomen 
besluiten, bijzonderheden over de 
stemmingen en motiveringen, inclusief 
minderheidsstandpunten van de in 
artikel 56, lid 1, onder a) en a bis), van 
deze verordening bedoelde comités en de 
coördinatiegroep betreffende 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 126 ter van richtlijn 2004/27/EG zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde instantie haar interne reglement en dat van haar comités voor het publiek 
toegankelijk maakt, alsook de agenda's en notulen van haar vergaderingen, samen met 
genomen besluiten, bijzonderheden over de stemmingen en motiveringen, inclusief 
minderheidsstandpunten. De Amerikaanse Food and Drug Administration doet dit al, maar in 
Europa gebeurt dit nog niet.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

De vergunninghouder en de 
coördinatiegroep kunnen binnen dertig 
dagen na ontvangst van het 
beoordelingsrapport opmerkingen doen 
toekomen aan het Comité voor 
geneesmiddelenbewaking. 

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

Op zijn eerste vergadering na afloop van de 
termijn waarbinnen de vergunninghouder 
en de coördinatiegroep opmerkingen 
kunnen maken, keurt het Comité voor 
geneesmiddelenbewaking het 
beoordelingsrapport, al dan niet in 
gewijzigde vorm, goed, waarbij het 
rekening houdt met de eventueel gemaakte
opmerkingen. 

Dit beoordelingsrapport wordt vanaf 
[exacte datum vermelden: 18 maanden na 
de in artikel 3 vermelde datum] zonder 
uitstel openbaar gemaakt op het Europese 
webportaal voor 
geneesmiddelenveiligheid.

Or. fr

Motivering

Het door de rapporteur voorbereide wetenschappelijke beoordelingsrapport is gebaseerd op 
de door de bedrijven verstrekte gegevens (periodiek geactualiseerde veiligheidsrapporten en 
gegevens uit klinische proeven en onderzoeken na verlening van de vergunning) en op de 
informatie die wordt doorgegeven door de systemen voor geneesmiddelenbewaking van de 
verschillende lidstaten (waaronder meldingen van gezondheidswerkers en patiënten).
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Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Commissie neemt het 
bureau, in samenwerking met de lidstaten, 
deel aan internationale harmonisatie en 
normalisatie van technische maatregelen 
op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking. 

Op verzoek van de Commissie neemt het 
bureau, in samenwerking met de lidstaten 
en alle betrokken partijen, deel aan 
internationale harmonisatie en normalisatie 
van technische maatregelen op het gebied 
van geneesmiddelenbewaking. Bij deze 
werkzaamheden, die vanuit een 
wetenschappelijk perspectief worden 
uitgevoerd, wordt uitgegaan van de 
behoeften van de patiënten.

Or. fr

Motivering

 Aanpassing in overeenstemming met de voorstellen tot wijziging van artikel 108 van 
richtlijn 2001/83/EG.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 – letter a 
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 56 – lid 1 – punt a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Het Comité moet op hetzelfde niveau aanbevelingen kunnen doen als de Europese comités 
voor vergunning voor het op de markt brengen (zoals het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik). Na analyse en bespreking van de onder zijn toezicht door de lidstaten 
uitgevoerde beoordelingen (systeem van rapporteurs en mederapporteurs) moet het Comité 
de Europese Commissie rechtstreeks een besluit tot intrekking of wijziging van de vergunning 
kunnen voorleggen, zonder inmenging van de comités voor vergunning voor het op de markt 
brengen (Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of coördinatiegroep).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 62 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten delen aan het bureau de namen 
van nationale deskundigen mee die 
aantoonbaar ervaring op het gebied van de 
geneesmiddelenbeoordeling bezitten en 
zitting kunnen nemen in de werkgroepen of 
wetenschappelijke adviesgroepen van een 
van de in artikel 56, lid 1, genoemde 
comités, samen met een overzicht van hun 
bekwaamheden en specialismen.

De lidstaten delen aan het bureau de namen 
van nationale deskundigen mee die 
aantoonbaar ervaring op het gebied van de 
geneesmiddelenbeoordeling bezitten en 
zitting kunnen nemen in de werkgroepen of 
wetenschappelijke adviesgroepen van een 
van de in artikel 56, lid 1, genoemde 
comités, samen met een overzicht van hun 
bekwaamheden en specialismen evenals 
hun graad van onafhankelijkheid 
tegenover de farmaceutische bedrijven. 

Or. fr

Motivering

Het is meermaals gebeurd dat besluiten gewijzigd zijn na de samenstelling van een nieuwe 
‘deskundigengroep’. Daarom moet er zorgvuldig worden nagegaan of de deskundigen geen 
banden hebben met deze farmaceutische bedrijven.  Het volstaat niet dat de deskundigen 
dergelijke banden of belangen vermelden opdat ze zich kunnen onttrekken aan eventuele druk.

Amendement 14

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

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

4. De activiteiten op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, het functioneren 
van de communicatienetwerken en het 
markttoezicht staan onder voortdurende 
controle van de raad van beheer teneinde 
de onafhankelijkheid van het bureau te 
waarborgen. Voor deze activiteiten moet 
voldoende overheidsfinanciering worden 
uitgetrokken, in verhouding met de 
opgedragen taken.

Or. en

Motivering

Om belangenconflicten te vermijden is het belangrijk dat 
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten gefinancierd blijven worden met overheidsmiddelen –
de tekst van het oude lid 4 moet behouden blijven.


