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4.11.2021 A9-0247/268

Amendement 268
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het netwerk voor epidemiologische 
surveillance van overdraagbare ziekten en 
gerelateerde bijzondere 
gezondheidsvraagstukken als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, punt a), i) en ii), zorgt voor 
een permanente communicatie tussen de 
Commissie, het ECDC en de bevoegde 
autoriteiten die op nationaal niveau 
verantwoordelijk zijn voor 
epidemiologische surveillance.

1. Het netwerk voor epidemiologische 
surveillance van overdraagbare ziekten, 
waaronder overdraagbare ziekten van 
zoönotische oorsprong, en gerelateerde 
bijzondere gezondheidsvraagstukken als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), i) en ii), 
zorgt voor een permanente communicatie 
tussen de Commissie, en met name de 
HERA, het ECDC en de bevoegde 
autoriteiten die op nationaal niveau 
verantwoordelijk zijn voor 
epidemiologische surveillance.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/269

Amendement 269
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – punt -a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) de HERA overeenkomstig 
artikel 2, lid 2, onder a), van het besluit 
van de Commissie van 16 september 2021. 
De beoordeling door de HERA wordt 
zodanig uitgevoerd dat een besluit kan 
worden genomen over de activering van 
het noodkader als bedoeld in artikel 3 van 
een verordening van de Raad betreffende 
een kader voor het waarborgen van de 
levering van in een crisis relevante 
medische tegenmaatregelen in geval van 
een noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid op het niveau van de 
Unie, alsook over de vraag welke 
maatregelen als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11 en artikel 13 van die 
verordening moeten worden genomen.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/270

Amendement 270
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na een alarmmelding 
overeenkomstig artikel 19 gaan de lidstaten 
op verzoek van de Commissie of van een 
lidstaat en aan de hand van de beschikbare 
informatie, met inbegrip van de in 
artikel 19 bedoelde informatie en de in 
artikel 20 bedoelde risicobeoordelingen, 
binnen het HSC en in overleg met de 
Commissie over tot de coördinatie van:

1. Na een alarmmelding 
overeenkomstig artikel 19 gaan de lidstaten 
op verzoek van de Commissie of van een 
lidstaat en aan de hand van de beschikbare 
informatie, met inbegrip van de in 
artikel 19 bedoelde informatie en de in 
artikel 20 bedoelde risicobeoordelingen, 
binnen het HSC en in overleg met de 
Commissie, en met name met de HERA, 
over tot de coördinatie van:

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/271

Amendement 271
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
volksgezondheidsmaatregelen vast te 
stellen ter bestrijding van een ernstige 
grensoverschrijdende bedreiging voor de 
gezondheid, informeert en raadpleegt hij, 
alvorens die maatregelen aan te nemen, 
de andere lidstaten en de Commissie 
omtrent de aard, het doel en de reikwijdte 
van deze maatregelen, tenzij de 
volksgezondheid zo dringend moet worden 
beschermd dat de maatregelen 
onmiddellijk moeten worden vastgesteld.

2. Indien een lidstaat voornemens is 
volksgezondheidsmaatregelen vast te 
stellen ter bestrijding van een ernstige 
grensoverschrijdende bedreiging voor de 
gezondheid, informeert en raadpleegt hij 
en werkt hij samen met de andere lidstaten 
en in het bijzonder met aangrenzende 
lidstaten, de Commissie en met name de 
HERA, de HCB en het HSC omtrent de 
aard, het doel en de reikwijdte van deze 
maatregelen,alvorens die maatregelen aan 
te nemen of te beëindigen, tenzij de 
volksgezondheid zo dringend moet worden 
beschermd dat de maatregelen 
onmiddellijk moeten worden vastgesteld.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/272

Amendement 272
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een lidstaat wegens het 
opduiken of opnieuw opflakkeren van een 
ernstige grensoverschrijdende bedreiging 
voor de gezondheid dringend 
volksgezondheidsmaatregelen moet 
vaststellen, stelt hij onmiddellijk na de 
vaststelling daarvan de andere lidstaten en 
de Commissie in kennis van de aard, het 
doel en de reikwijdte van die maatregelen.

3. Indien een lidstaat wegens het 
opduiken of opnieuw opflakkeren van een 
ernstige grensoverschrijdende bedreiging 
voor de gezondheid dringend 
volksgezondheidsmaatregelen moet 
vaststellen, stelt hij onmiddellijk na de 
vaststelling daarvan de andere lidstaten, de 
relevante regionale autoriteiten, de 
Commissie en met name de HERA, de 
HCB en het HSC in kennis van de aard, 
het doel en de reikwijdte van die 
maatregelen, in het bijzonder in 
grensoverschrijdende regio’s.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/273

Amendement 273
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gebaseerd zijn op aanbevelingen 
van het ECDC in het bijzonder, van andere 
relevante agentschappen of organen of van 
het in artikel 24 bedoelde Raadgevend 
Comité;

a) gebaseerd zijn op aanbevelingen 
van het ECDC en in het bijzonder van de 
HERA, van andere relevante 
agentschappen of organen of van het in 
artikel 24 bedoelde Raadgevend Comité;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/274

Amendement 274
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na de erkenning van een 
noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid kan de Raad, op voorstel 
van de Commissie, overeenkomstig 
artikel 3 van een verordening van de Raad 
betreffende een kader voor het 
waarborgen van de levering van in een 
crisis relevante medische 
tegenmaatregelen in geval van een 
noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid op het niveau van de 
Unie, een verordening aannemen tot 
activering van het noodkader wanneer dit 
gezien de economische situatie passend is. 
Wanneer het noodkader wordt 
geactiveerd, wordt de HCB opgezet om het 
optreden van de Raad, de Commissie, de 
relevante agentschappen en organen van 
de Unie en de lidstaten te coördineren 
teneinde de levering van en de toegang tot 
medische tegenmaatregelen te 
waarborgen. In dergelijke situaties wordt 
overeenkomstig de gemeenschappelijke 
verklaring inzake begrotingstoezicht op 
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nieuwe voorstellen op grond van artikel 
122 VWEU een gemengd comité 
opgericht, bestaande uit 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/275

Amendement 275
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. het Raadgevend Comité werkt 
samen met de HCB en het bij het besluit 
van de Commissie van 16 september 2021 
opgerichte HERA-adviesforum. 
Vertegenwoordigers van het HERA-
adviesforum zetelen als waarnemers in 
het Raadgevend Comité. De coördinatie 
tussen deze organen waarborgt dat alle 
relevante belanghebbenden deelnemen, 
met inbegrip van beroepsorganisaties van 
gezondheidswerkers, 
patiëntenverenigingen en het 
bedrijfsleven en de toeleveringsketen, die 
beschikken over erkende ervaring in 
disciplines die verband houden met het 
verstrekken van advies over de respons op 
noodsituaties voor de volksgezondheid en 
met de werkzaamheden van de HERA.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/276

Amendement 276
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een mechanisme om tekorten aan 
medische tegenmaatregelen te monitoren 
en dergelijke tegenmaatregelen te 
ontwikkelen, aan te kopen, te beheren en 
in te zetten;

b) maatregelen op grond van een 
verordening van de Raad betreffende een 
kader voor het waarborgen van de 
levering van in een crisis relevante 
medische tegenmaatregelen in geval van 
een noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid op het niveau van de 
Unie om tekorten aan en de ontwikkeling, 
de vervaardiging, de aankoop, 
maatregelen ter waarborging van de 
voorzieningszekerheid, het beheer, de 
opslag, de verspreiding en de inzet van 
medische tegenmaatregelen te monitoren;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/277

Amendement 277
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2025 en vervolgens om de vijf 
jaar verricht de Commissie een evaluatie 
van deze verordening en brengt zij over de 
belangrijkste bevindingen verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad. De 
evaluatie wordt verricht overeenkomstig de 
richtsnoeren voor betere regelgeving van 
de Commissie. De evaluatie omvat met 
name een beoordeling van de werking van 
het EWRS en het netwerk voor 
epidemiologische surveillance, alsook de 
coördinatie van de respons met het HSC.

Uiterlijk in 2025 en vervolgens om de vijf 
jaar verricht de Commissie een evaluatie 
van deze verordening en brengt zij over de 
belangrijkste bevindingen verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad. De 
evaluatie wordt verricht overeenkomstig de 
richtsnoeren voor betere regelgeving van 
de Commissie. De evaluatie omvat met 
name een beoordeling van de werking van 
het EWRS en het netwerk voor 
epidemiologische surveillance, alsook de 
coördinatie van de respons met het HSC en 
de HERA, en de gevolgen van de 
verordening voor de goede werking van de 
eengemaakte markt wanneer zich ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid voordoen. Uiterlijk in 2023 en 
vervolgens om de 2 jaar verricht de 
Commissie een diepgaande evaluatie van 
de tenuitvoerlegging van de activiteiten 
van de HERA, met inbegrip van de 
structuur, het bestuur, de financiering en 
de personele middelen. Deze evaluaties 
hebben met name betrekking op de 
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eventuele noodzaak om de structuur van 
de HERA te wijzigen – met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, de mogelijkheid om 
de HERA op te waarderen tot een 
zelfstandig agentschap – het mandaat van 
de HERA en de financiële gevolgen van 
een dergelijke wijziging. De Commissie 
brengt verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de 
bevindingen van de evaluaties. Deze 
bevindingen worden openbaar gemaakt. 
De evaluaties gaan in voorkomend geval 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel 
waarin de in dit lid genoemde kwesties 
zijn opgenomen en waarbij de rol van het 
Europees Parlement als medewetgever ten 
volle in acht wordt genomen.

Or. en


