
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I 

Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de wijziging van de voorwaarden van de 
vergunning(en) voor het in de handel brengen 



Wetenschappelijke conclusies 

Rekening houdend met het beoordelingsrapport van het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking (PRAC) over de periodieke veiligheidsupdate(s) (PSUR(’s)) voor fentanyl 
(pleisters voor transdermaal gebruik, oplossing voor injectie – uitsluitend nationaal geregistreerde 
middelen), heeft de CMD(h) de volgende wetenschappelijke conclusies getrokken: 

Wat fentanylpleisters voor transdermaal gebruik betreft, was er de laatste zeven jaar binnen de EER 
sprake van een stijgende trend in het aantal meldingen van misbruik/verkeerd gebruik en 
afhankelijkheid. In de huidige PSUR-periode nam het aantal gemelde gevallen in de EER niet verder 
toe, maar nam het ook niet af ten opzichte van het vorige interval van één jaar. Om een daling van 
het aantal meldingen te bereiken, worden nieuwe risicobeperkende maatregelen nodig geacht om 
het bewustzijn over en de erkenning van het risico op een stoornis in het gebruik van opioïden 
(opioid use disorder – OUD) te vergroten. In verband met het risico op onbedoeld gebruik en 
onbedoelde inname moet de etikettering worden bijgewerkt. In de afgelopen vijf jaar werden tien 
relevante gevallen gemeld met fatale afloop bij zuigelingen. Onbedoelde blootstelling/onbedoelde 
overdosering treedt echter niet uitsluitend op bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Er zijn ook 
sterfgevallen als gevolg van onbedoelde blootstelling gemeld bij volwassenen. Met name ouderen 
kunnen bijvoorbeeld gevaar hierop lopen. Het PRAC beveelt daarom aan een waarschuwing op de 
buitenverpakking (en de primaire verpakking) te zetten met betrekking tot onbedoeld gebruik en 
onbedoelde inname. 

Wat betreft de aanbevelingen aan voorschrijvers (rubrieken 4.2 en 4.4 van de samenvatting van de 
productkenmerken (SPC)) bestaat er in de medische praktijk consensus over de noodzaak om 
behandeldoelen en een stopzettingsplan vast te stellen en de patiënt vóór en tijdens de behandeling 
te informeren over het risico en de tekenen van OUD (Hauser et al. 2021, Dowell et al. 2016). Een 
regelmatige herbeoordeling tijdens de behandeling met opioïden is nodig met het oog op mogelijke 
veranderingen in de baten-risicoverhouding op patiëntniveau na verloop van tijd. Om het bewustzijn 
onder patiënten en hun verzorgers verder te vergroten is de bijsluiter bijgewerkt met tekenen van 
OUD op basis van DSM-5-criteria voor stoornissen in het gebruik van middelen. Er wordt een update 
van rubriek 4.8 van de SPC voorgesteld om deze rubriek in overeenstemming te brengen met de 
bijgewerkte veiligheidsinformatie in rubriek 4.4. Hoewel afhankelijkheid en tolerantie al zijn 
beschreven onder de tabel met bijwerkingen in rubriek 4.8, moeten deze termen ook in de tabel zelf 
worden opgenomen met de frequentie ‘niet bekend’. De bijsluiter dient dienovereenkomstig te 
worden gewijzigd. 

Alle handelsvergunninghouders van fentanylpleisters voor transdermaal gebruik dienen de 
rubrieken 4.2, 4.4 en 4.8 van de SPC en de desbetreffende rubrieken van de bijsluiter bij te werken 
om het risico op OUD verder te beperken. Indien dit nog niet is gebeurd, dienen de 
handelsvergunninghouders de voorwaarden voor het veilig en beveiligd bewaren in 
overeenstemming met de productinformatie van Durogesic op te nemen in de productinformatie van 
fentanylpleisters voor transdermaal gebruik. 

Het algehele bewijs (waaronder ten minste twee gevallen met een redelijk, mogelijk causaal 
verband met overdosering met fentanyl) is voldoende om een verband tussen toxische leuko-
encefalopathie en overdosering met fentanyl te ondersteunen. Er zijn mogelijke onderliggende 
mechanismen genoemd, maar deze moeten nader worden toegelicht. Voor alle producten die onder 
deze PSUSA vallen, wordt wijziging van rubriek 4.9 van de SPC door het PRAC aanbevolen. De 
bijsluiter dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd. 



 

De CMD(h) stemt in met de door het PRAC getrokken wetenschappelijke conclusies. 

 

Redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunning(en) voor 
het in de handel brengen 

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor fentanyl (pleisters voor transdermaal gebruik, 
oplossing voor injectie – uitsluitend nationaal geregistreerde middelen) is de CMD(h) van mening 
dat de baten-risicoverhouding van het (de) geneesmiddel(en) dat (die) fentanyl bevat(ten) 
(pleisters voor transdermaal gebruik, oplossing voor injectie – uitsluitend nationaal geregistreerde 
middelen) ongewijzigd blijft op voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen in de productinformatie 
worden aangebracht. 

De CMD(h) is van mening dat de vergunning(en) voor het in de handel brengen van producten die 
binnen het toepassingsgebied van deze enkelvoudige PSUR-beoordeling vallen, dient (dienen) te 
worden gewijzigd. Voor zover bijkomende geneesmiddelen die fentanyl bevatten (pleisters voor 
transdermaal gebruik, oplossing voor injectie – uitsluitend nationaal geregistreerde middelen) op dit 
moment in de EU zijn goedgekeurd of aan toekomstige goedkeuringsprocedures in de EU 
onderhevig zijn, adviseert de CMD(h) dat de betrokken lidstaten en de 
aanvragers/handelsvergunninghouders rekening houden met dit standpunt van de CMD(h). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage II 

Wijzigingen in de productinformatie van het (de) nationaal geregistreerde 
geneesmiddel(en) 



Wijzigingen die opgenomen dienen te worden in de relevante rubrieken van de 
productinformatie (nieuwe tekst onderstreept en vetgedrukt, verwijderde tekst doorgehaald) 

 
Fentanylpleisters voor transdermaal gebruik (alle vergunninghouders): 
 
 

Samenvatting van de productkenmerken 

• Rubriek 4.2 

De volgende formulering over de duur en de doelen van de behandeling dient te worden toegevoegd. 
Als richtsnoer voor de bijsluiter van Durogesic en de daarop afgestemde bijsluiters van andere 
fentanylpleisters voor transdermaal gebruik dient deze formulering vóór de huidige aanwijzingen 
inzake stopzetting te worden geplaatst: 

Duur en doelen van de behandeling 

Voor aanvang van de behandeling met <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> 
dienen in samenspraak met de patiënt een behandelingsstrategie – met inbegrip van de 
duur en de doelen van de behandeling – en een plan voor stopzetting van de behandeling te 
worden overeengekomen, in overeenstemming met de richtsnoeren voor pijnbestrijding. 
Tijdens de behandeling moet er regelmatig contact zijn tussen de arts en de patiënt om te 
beoordelen of de behandeling moet worden voortgezet, stopzetting te overwegen en de 
dosering indien nodig aan te passen. Bij gebrek aan adequate pijnbestrijding moet rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid van hyperalgesie, tolerantie en progressie van de 
onderliggende ziekte (zie rubriek 4.4). 

Stopzetting van het gebruik van <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> 

<……> 

• Rubriek 4.4 

Indien dit nog niet is gebeurd, dient de volgende tekst met betrekking tot de bewaarcondities te 
worden toegevoegd: 

Vanwege de risico's, waaronder een fatale afloop, die in verband worden gebracht met 
onbedoelde inname, verkeerd gebruik en misbruik, moet patiënten en hun verzorgers 
worden geadviseerd <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> te bewaren op een 
veilige en beveiligde plaats die niet toegankelijk is voor anderen. 

Behandeleffecten op lange termijn en tolerantie 

Bij alle patiënten kan bij herhaalde toediening van opioïden tolerantie voor de analgetische effecten, 
hyperalgesie, lichamelijke afhankelijkheid en psychische afhankelijkheid optreden, terwijl voor 
sommige bijwerkingen zoals door opioïden geïnduceerde obstipatie een onvolledige tolerantie wordt 
ontwikkeld. Met name bij patiënten met chronische, niet-kankergerelateerde pijn werd gemeld dat op 
lange termijn mogelijk geen betekenisvolle vermindering van de pijnintensiteit optreedt bij continue 
behandeling met opioïden. Tijdens de behandeling moet er regelmatig contact zijn tussen de 
arts en de patiënt om te beoordelen of de behandeling moet worden voortgezet (zie 
rubriek 4.2). Het wordt aanbevolen om bij het uitschrijven van een herhaalrecept voor de patiënt 
regelmatig te beoordelen of voortgezet gebruik van DUROGESIC passend is. Wanneer wordt 
geconcludeerd dat voortzetting geen voordeel biedt, moet de dosering geleidelijk worden afgebouwd in 
verband met ontwenningsverschijnselen. 

Staak de behandeling met <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> niet abrupt bij een patiënt 



die lichamelijk afhankelijk is van opioïden. Bij abrupte stopzetting van de behandeling of abrupte 
dosisverlaging kan geneesmiddelontwenningssyndroom optreden. 

Er is melding gemaakt van gevallen waaruit bleek dat de snelle afbouw van <fentanylpleisters voor 
transdermaal gebruik> bij een patiënt die lichamelijk afhankelijk is van opioïden, kan leiden tot 
ernstige ontwenningsverschijnselen en ongecontroleerde pijn (zie de rubrieken 4.2 en 4.8). Wanneer 
een patiënt de behandeling niet langer nodig heeft, is het raadzaam de dosis geleidelijk af te bouwen 
om de ontwenningsverschijnselen tot een minimum te beperken. Het geleidelijk afbouwen van een 
hoge dosis kan weken tot maanden in beslag nemen. 

Het opioïdenontwenningssyndroom wordt gekenmerkt door een of meer van de volgende symptomen: 
rusteloosheid, traanvorming, rinorroe, geeuwen, transpiratie, koude rillingen, myalgie, mydriase en 
hartkloppingen. Er kunnen ook andere symptomen optreden, waaronder prikkelbaarheid, agitatie, 
angst, hyperkinesie, tremor, zwakte, slapeloosheid, anorexie, buikkrampen, misselijkheid, braken, 
diarree, verhoogde bloeddruk, verhoogde ademhalingsfrequentie of verhoogde hartslag. 

 

Stoornis in het gebruik van opioïden (misbruik en afhankelijkheid) 

Herhaald gebruik van <productnaam> kan leiden tot een stoornis in het gebruik van opioïden (‘opioid 
use disorder’, OUD). Een hogere dosis en een langere duur van de behandeling met opioïden 
kunnen het risico op OUD verhogen. Misbruik of opzettelijk verkeerd gebruik van DUROGESIC kan 
leiden tot overdosering en/of overlijden. Het risico op OUD is verhoogd bij patiënten met een 
persoonlijke of familiale voorgeschiedenis (ouders of broers en zussen) van stoornissen in het gebruik 
van middelen (waaronder stoornissen in het gebruik van alcohol), bij huidige tabaksgebruikers en bij 
patiënten met een persoonlijke voorgeschiedenis van andere psychische stoornissen (bijv. ernstige 
depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen). 

Voor aanvang van de behandeling met <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> en 
tijdens de behandeling dienen met de patiënt behandeldoelen en een stopzettingsplan te 
worden overeengekomen (zie rubriek 4.2). Vóór en tijdens de behandeling moet de patiënt 
ook worden geïnformeerd over de risico’s en tekenen van OUD. Als deze tekenen optreden, 
moet patiënten worden geadviseerd contact op te nemen met hun arts. 

Patiënten die met opioïde geneesmiddelen worden behandeld, moeten worden gecontroleerd op 
tekenen van OUD, zoals geneesmiddelenzoekend gedrag (bijv. te vroege verzoeken om 
herhaalvoorschriften), met name bij patiënten met een verhoogd risico. Dit omvat de beoordeling van 
gelijktijdig toegediende opioïden en psychoactieve geneesmiddelen (zoals benzodiazepinen). Voor 
patiënten met tekenen en symptomen van OUD moet een consult met een verslavingsspecialist 
worden overwogen, als de behandeling met opioïden moet worden gestaakt (zie rubriek 4.4). 

• Rubriek 4.8 

Geneesmiddelentolerantie en -afhankelijkheid moeten worden opgenomen in de overzichtstabel 
van bijwerkingen. Deze termen moeten worden opgenomen onder respectievelijk de 
systeem/orgaanklasse ‘Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen’ en de 
systeem/orgaanklasse ‘Psychische stoornissen’, met als frequentie van optreden ‘niet bekend’. 

De beschrijving van deze bijwerkingen onder deze tabel dient als volgt te worden gewijzigd: 

Bij herhaald gebruik van DUROGESIC kunnen tolerantie, lichamelijke afhankelijkheid en psychische 
afhankelijkheid optreden (zie rubriek 4.4). 

Tolerantie 



Bij herhaald gebruik kan tolerantie ontstaan. 

 

Geneesmiddelafhankelijkheid 

Herhaald gebruik van <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> kan zelfs bij 
therapeutische doses tot geneesmiddelafhankelijkheid leiden. Het risico op 
geneesmiddelafhankelijkheid kan variëren afhankelijk van de individuele risicofactoren, de 
dosering en de duur van de behandeling met opioïden (zie rubriek 4.4). 

 

• Rubriek 4.9 

Symptomen en tekenen 

<….> 

De tekenen van overdosering met fentanyl liggen in het verlengde van de farmacologische werking 
ervan, waarbij ademhalingsdepressie het ernstigste effect is. Toxische leuko-encefalopathie is ook 
waargenomen bij overdosering met fentanyl. 

 

Bijsluiter 
 

• Rubriek 2 Wanneer mag u dit middel niet innemen/gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee 
zijn? 

De volgende formulering dient aan de (omkaderde) waarschuwing te worden toegevoegd (indien dit 
nog niet is gebeurd): 

Waarschuwingen en voorzorgen 

o Bewaar dit geneesmiddel op een veilige en beveiligde plaats die niet toegankelijk is 
voor anderen – zie rubriek 5 voor meer informatie. 

 

De volgende bestaande formuleringen moeten worden verwijderd (indien aanwezig): 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als een van de 
volgende situaties op u van toepassing is – uw arts moet u mogelijk nauwlettender controleren als: 

• (…) 

• er bij u of iemand in uw familie ooit sprake is geweest van misbruik of afhankelijkheid van 
alcohol, receptplichtige geneesmiddelen of illegale drugs (‘verslaving’); 

• u rookt; 

• u ooit stemmingsproblemen hebt gehad (depressie, angst of een persoonlijkheidsstoornis) of 
voor andere psychische stoornissen door een psychiater bent behandeld. 

(…) 

De bestaande formulering dient te worden verwijderd (indien aanwezig): 

 



Bijwerkingen van fentanylpleisters voor transdermaal gebruik 

Herhaald, langdurig gebruik van de pleisters kan ertoe leiden dat het geneesmiddel minder werkzaam 
wordt (u raakt eraan gewend of u wordt gevoeliger voor pijn) of dat u er afhankelijk van wordt. Het 
verhogen van de dosis van uw pleisters kan helpen uw pijn enige tijd te verminderen, maar het kan 
ook schadelijk zijn. Als u merkt dat uw geneesmiddel minder werkzaam wordt, neem dan contact op 
met uw arts. Uw arts zal beslissen of het voor u beter is om de dosis te verhogen of om uw gebruik 
van DUROGESIC geleidelijk te verlagen. Ook als u bang bent dat u afhankelijk wordt, kunt u hierover 
uw arts raadplegen. 

Nieuwe formuleringen met betrekking tot tolerantie, OUD en onbedoelde overdosering moeten worden 
opgenomen zoals hieronder uiteengezet (een deel van de bestaande tekst moet behouden blijven). De 
nieuwe waarschuwingen met betrekking tot tolerantie en OUD die in rubriek 2 van de bijsluiter moeten 
worden opgenomen, dienen vooraf te gaan aan de alinea over ‘Ontwenningsverschijnselen bij het 
stoppen met het gebruik van <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik>’, indien aanwezig. Deze 
alinea moet in ieder geval voorafgaan aan de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’. De 
waarschuwing dient als volgt te luiden: 

Langdurig gebruik en tolerantie 

Dit geneesmiddel bevat fentanyl, een opioïde geneesmiddel. Herhaald gebruik van opioïde 
pijnstillers kan ertoe leiden dat het geneesmiddel minder werkzaam wordt (u raakt eraan 
gewend; dit wordt geneesmiddelentolerantie genoemd). U kunt ook gevoeliger voor pijn 
worden wanneer u <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> gebruikt. Dit wordt 
hyperalgesie genoemd. Het verhogen van de dosis van uw pleisters kan helpen uw pijn 
enige tijd te verminderen, maar het kan ook schadelijk zijn. Als u merkt dat uw 
geneesmiddel minder werkzaam wordt, neem dan contact op met uw arts. Uw arts zal 
beslissen of het voor u beter is om de dosis te verhogen of om uw gebruik van 
<fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> geleidelijk te verlagen. 

 

Afhankelijkheid en verslaving 

Herhaald gebruik van <productnaam> kan ook leiden tot afhankelijkheid, misbruik en 
verslaving, met levensbedreigende overdosering als mogelijk gevolg. Het risico op deze 
bijwerkingen kan toenemen bij een hogere dosis en een langere gebruiksduur. Door 
afhankelijkheid of verslaving kunt u het gevoel krijgen dat u niet meer weet hoeveel 
geneesmiddel u moet gebruiken of hoe vaak u het moet gebruiken. U kunt het gevoel 
hebben dat u uw geneesmiddel moet blijven gebruiken, zelfs als dit uw pijn niet verlicht. 

Het risico om afhankelijk of verslaafd te worden varieert van persoon tot persoon. Mogelijk 
loopt u een groter risico om afhankelijk te worden van of verslaafd te raken aan 
<fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> als: 

• er bij u of iemand in uw familie ooit sprake is geweest van misbruik of afhankelijkheid 
van alcohol, receptplichtige geneesmiddelen of illegale drugs (‘verslaving’); 

• u rookt; 
• u ooit stemmingsproblemen hebt gehad (depressie, angst of een 

persoonlijkheidsstoornis) of voor andere psychische stoornissen door een psychiater 
bent behandeld. 

 



Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt terwijl u <fentanylpleisters voor 
transdermaal gebruik> gebruikt, kan dit erop wijzen dat u afhankelijk of verslaafd bent 
geraakt. 
• U moet het geneesmiddel langer gebruiken dan uw arts u heeft geadviseerd. 
• U moet meer gebruiken dan de aanbevolen dosis. 
• U gebruikt het geneesmiddel om andere redenen dan voorgeschreven, bijvoorbeeld om 

‘kalm te blijven’ of om ‘u te helpen slapen’. 
• U hebt herhaalde, mislukte pogingen ondernomen om te stoppen met het gebruik van 

dit geneesmiddel of om het gebruik ervan te beperken. 
• Wanneer u stopt met het gebruik van het geneesmiddel, voelt u zich onwel, en u voelt 

zich beter wanneer u het geneesmiddel opnieuw gebruikt 
(‘ontwenningsverschijnselen’). 

 

Als u een van deze verschijnselen opmerkt, neem dan contact op met uw arts om te 
bespreken wat het beste behandeltraject voor u is, waaronder wanneer het gepast is om te 
stoppen en hoe u veilig kunt stoppen. 

 

• Rubriek 3 van de bijsluiter. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Voor aanvang van de behandeling en op regelmatige tijdstippen tijdens de behandeling zal 
uw arts ook met u bespreken wat u kunt verwachten van het gebruik van <fentanylpleisters 
voor transdermaal gebruik>, wanneer en hoe lang u de pleisters moet gebruiken, wanneer u 
contact moet opnemen met uw arts en wanneer u moet stoppen met het gebruik van het 
middel (zie ook rubriek 2, ‘Ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met het gebruik van 
<fentanylpleisters voor transdermaal gebruik>’). 
 
• Rubriek 4 van de bijsluiter. Mogelijke bijwerkingen 
 
Voeg de bijwerking afhankelijkheid met de frequentie ‘niet bekend’ als volgt toe aan het overzicht 
van bijwerkingen: 
 

• U kunt afhankelijk worden van <fentanylpleisters voor transdermaal gebruik> (zie 
rubriek 2). 

 
De huidige formulering onder het overzicht van bijwerkingen dient enigszins te worden gewijzigd 
 
[geldt niet voor de Nederlandse taalversie]. 
 
Verder dient de alinea over overdosering te worden bijgewerkt: 
 
Een overdosis kan leiden tot: 
 
<….> 
 
Tekenen van overdosering zijn moeizame of oppervlakkige ademhaling, vermoeidheid, extreme 
slaperigheid, niet goed kunnen nadenken, niet normaal kunnen lopen of praten, een flauw gevoel, 
duizeligheid of verwardheid. Overdosering kan ook leiden tot een hersenaandoening die 
toxische leuko-encefalopathie wordt genoemd. 
 
 
• Rubriek 5 van de bijsluiter. Waar dient u de pleisters te bewaren? 
Indien dit nog niet is gebeurd, dienen de volgende bewaarcondities te worden opgenomen: 
 



Bewaar dit geneesmiddel op een veilige en beveiligde plaats die niet toegankelijk is voor 
anderen. Het kan ernstige schade veroorzaken en dodelijk zijn voor mensen die dit 
geneesmiddel onbedoeld of opzettelijk gebruiken wanneer het niet aan hen is 
voorgeschreven. 
 
 
Etikettering op de buitenverpakking 
 
GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
De volgende waarschuwing dient te worden toegevoegd (plaats en opmaak overeen te komen met de 
nationale bevoegde instanties): 
 
Onbedoeld gebruik of inslikken kan dodelijk zijn 
 
 
Etikettering op de primaire verpakking 
 
GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
Voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat, dient de volgende waarschuwing te worden toegevoegd: 
 
Onbedoeld gebruik of inslikken kan dodelijk zijn 
 
 
Fentanyloplossing voor injectie (alle vergunninghouders): 

• Rubriek 4.9 van de SPC 

Het volgende symptoom van overdosering moet worden toegevoegd: 

Bij overdosering met fentanyl is toxische leuko-encefalopathie waargenomen. 

 

• Rubriek 2 van de bijsluiter. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn? 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Verwijder de term ‘langdurig’ in overeenstemming met de formulering in de SPC: 

Herhaald langdurig gebruik van opioïde pijnstillers kan ertoe leiden dat het geneesmiddel minder 
werkzaam wordt (u raakt eraan gewend). Het kan ook afhankelijkheid en misbruik veroorzaken, wat 
kan leiden tot levensbedreigende overdosering. Als u bang bent dat u afhankelijk wordt van [middel 
dat fentanyl bevat], is het belangrijk dat u uw arts raadpleegt. 

 

• Rubriek 3 van de bijsluiter. Hoe gebruikt u dit middel? 

Het volgende symptoom van overdosering (vergezeld van de betekenis ervan) moet worden 
toegevoegd: 

Hersenaandoening (toxische leuko-encefalopathie genoemd) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage III 

Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 



Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 

Vaststelling van de CMD(h)-aanbeveling: 

 

December 2022, bijeenkomst van de CMD(h) 

 

Overdracht van de vertalingen van de bijlagen 
bij de aanbeveling aan de nationale bevoegde 
instanties: 

30 januari 2023 

Tenuitvoerlegging van de aanbeveling door de 
lidstaten (indiening van de wijziging door de 
houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen): 

30 maart 2023 

 


