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Amendement 28
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. fr

Motivering

Door deze wetgevingsvoorstellen krijgen farmaceutische bedrijven de mogelijkheid om hun 
geneesmiddelen rechtstreeks te promoten. Het lijkt alsof het voorstel van de Europese 
Commissie tot wijziging van de geldende wetgeving uitsluitend is ingegeven door de wens om 
de commerciële belangen van de farmaceutische bedrijven te dienen door de uitbreiding van 
hun markten. Deze operatie heeft geen enkel nut, noch voor de Europese burgers, noch voor 
de lidstaten. Ze leidt evenwel tot hogere uitgaven en heeft tot gevolg dat patiënten risico's 
zullen nemen. Deze voorstellen moeten volledig worden herzien.

Amendement 29
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
–

Voorstel voor verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het voorstel is slecht onderbouwd. Het voorstel omvat geen behoorlijke informatiestrategie 
op basis van de behoeften van patiënten. In plaats daarvan is het voorstel er alleen op gericht 
om ondernemingen met gevestigde belangen het recht te geven om "voorlichting" te geven. 
Het onderscheid tussen reclame en voorlichting vervaagt in het voorstel, wat het best kan 
worden gezien als een poging om de publicatie van "voorlichting" in gedrukte media toe te 
staan. Een behoorlijke informatiestrategie moet veel breder zijn en moet worden beheerd 
door de autoriteiten, niet door farmaceutische bedrijven. De nieuwe Commissie moet met een 
nieuw voorstel komen in plaats van dat het Europees Parlement het voorstel helemaal moet 
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herschrijven.

Amendement 30
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik bevat geharmoniseerde 
voorschriften over reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
De richtlijn verbiedt met name 
publieksgerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen.

(1) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik bevat geharmoniseerde 
voorschriften over reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
De richtlijn verbiedt met name 
publieksgerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen om de 
volksgezondheid te beschermen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om eraan te herinneren dat de receptplicht en het verbod op reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen er zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Amendement 31
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik bevat geharmoniseerde 
voorschriften over reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
De richtlijn verbiedt met name 

(1) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik bevat geharmoniseerde 
voorschriften over reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
De richtlijn verbiedt met name 
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publieksgerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen.

publieksgerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen om de 
volksgezondheid te beschermen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om eraan te herinneren dat het verbod op reclame voor receptplichtige 
geneesmiddelen er is om de volksgezondheid te beschermen.

Amendement 32
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wat voorlichting betreft, bevat 
Richtlijn 2001/83/EG gedetailleerde regels 
ten aanzien van de documenten die aan de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moeten worden gehecht en bedoeld zijn 
voor het geven van informatie: de 
samenvatting van de productkenmerken 
(voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector) en de bijsluiter (in de 
verpakking van het product wanneer dit 
aan de patiënt wordt afgeleverd). Over 
publieksgerichte voorlichting door houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen bepaalt de richtlijn daarentegen 
alleen dat sommige 
voorlichtingsactiviteiten niet onder de 
reclameregels vallen, zonder dat een 
geharmoniseerd kader wordt gegeven voor 
de inhoud en de kwaliteit van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over 
geneesmiddelen of voor de kanalen voor 
het geven van deze voorlichting.

(2) Wat voorlichting betreft, bevat 
Richtlijn 2001/83/EG gedetailleerde regels 
ten aanzien van de documenten die aan de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moeten worden gehecht en bedoeld zijn 
voor het geven van informatie: de 
samenvatting van de productkenmerken 
(voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector) en de bijsluiter (in de 
verpakking van het product wanneer dit 
aan de patiënt wordt afgeleverd). Over 
publieksgerichte voorlichting door houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen bepaalt de richtlijn daarentegen 
alleen dat sommige 
voorlichtingsactiviteiten niet onder de 
reclameregels vallen, zonder dat een 
geharmoniseerd kader wordt gegeven voor 
de inhoud en de kwaliteit van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over 
geneesmiddelen in het kader van een 
ruimere strategie inzake voorlichting aan 
de patiënten. Bovendien voorziet de 
richtlijn niet in kanalen voor het geven van 
deze voorlichting en evenmin in een 
bijsluiter die patiëntvriendelijk is en 
tegemoetkomt aan de werkelijke 
behoeften van patiënten. De bijsluiter 
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moet daarom worden omgevormd tot een 
patiëntenbijsluiter.

Or. en

Motivering

Een cruciaal punt dat uitgebreid is besproken en erkend door de lidstaten en de 
belanghebbende partijen, en dat is bekrachtigd door het Farmaceuticaforum, is de noodzaak 
van een ruimere en alomvattende "strategie inzake voorlichting aan de patiënten", waarbij 
men zich heeft gecommitteerd aan het verbeteren van de gezondheidsgeletterdheid. De 
huidige bijsluiter is niet patiëntvriendelijk en komt niet tegemoet aan de werkelijke behoeften 
van patiënten. De activiteiten van het EMA om de leesbaarheid en de patiëntvriendelijkheid 
van de bijsluiter te verbeteren moeten worden voortgezet en moeten worden gevolgd als 
model van goede praktijken voor nationale regelgevende autoriteiten.

Amendement 33
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wat voorlichting betreft, bevat 
Richtlijn 2001/83/EG gedetailleerde regels 
ten aanzien van de documenten die aan de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moeten worden gehecht en bedoeld zijn 
voor het geven van informatie: de 
samenvatting van de productkenmerken 
(voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector) en de bijsluiter (in de 
verpakking van het product wanneer dit 
aan de patiënt wordt afgeleverd). Over 
publieksgerichte voorlichting door 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen bepaalt de richtlijn 
daarentegen alleen dat sommige 
voorlichtingsactiviteiten niet onder de 
reclameregels vallen, zonder dat een 
geharmoniseerd kader wordt gegeven 
voor de inhoud en de kwaliteit van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over 
geneesmiddelen of voor de kanalen voor 
het geven van deze voorlichting.

(2) Wat voorlichting betreft, bevat 
Richtlijn 2001/83/EG gedetailleerde regels 
ten aanzien van de documenten die aan de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moeten worden gehecht en bedoeld zijn 
voor het geven van informatie: de 
samenvatting van de productkenmerken 
(voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector) en de bijsluiter (in de 
verpakking van het product wanneer dit 
aan de patiënt wordt afgeleverd). Deze 
regels moeten worden verbeterd en beter 
worden gehandhaafd om de leesbaarheid 
van deze documenten te verbeteren.
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Or. en

Motivering

De huidige bewoording werpt het probleem op van de definitie van reclame en "voorlichting"
door de houder van een vergunning voor het in de handel brengen. De prioriteit moet zijn om 
de officieel goedgekeurde bijsluiter nuttiger en toegankelijker te maken voor patiënten door 
ervoor te zorgen dat farmaceutische bedrijven hun verplichtingen met betrekking tot de 
verpakking van medicijnen (d.w.z. raadpleging van patiëntendoelgroepen) consequent 
nakomen (handhaving van artikel 59 van Richtlijn 2001/83/EG, gewijzigd bij Richtlijn 
2004/27/EG).

Amendement 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wat voorlichting betreft, bevat 
Richtlijn 2001/83/EG gedetailleerde regels 
ten aanzien van de documenten die aan de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moeten worden gehecht en bedoeld zijn 
voor het geven van informatie: de 
samenvatting van de productkenmerken 
(voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector) en de bijsluiter (in de 
verpakking van het product wanneer dit 
aan de patiënt wordt afgeleverd). Over 
publieksgerichte voorlichting door houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen bepaalt de richtlijn daarentegen 
alleen dat sommige 
voorlichtingsactiviteiten niet onder de 
reclameregels vallen, zonder dat een 
geharmoniseerd kader wordt gegeven voor 
de inhoud en de kwaliteit van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over 
geneesmiddelen of voor de kanalen voor 
het geven van deze voorlichting.

(2) Wat voorlichting betreft, bevat 
Richtlijn 2001/83/EG gedetailleerde regels 
ten aanzien van de documenten die aan de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moeten worden gehecht en bedoeld zijn 
voor het geven van informatie: de 
samenvatting van de productkenmerken 
(voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector) en de bijsluiter (in de 
verpakking van het product wanneer dit 
aan de patiënt wordt afgeleverd). Over 
voorlichting aan patiënten en het publiek 
in het algemeen door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
bepaalt de richtlijn daarentegen alleen dat 
sommige voorlichtingsactiviteiten niet 
onder de reclameregels vallen, zonder dat 
een geharmoniseerd kader wordt gegeven 
voor de inhoud en de kwaliteit van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over 
geneesmiddelen of voor de kanalen voor 
het ter beschikking stellen van deze 
voorlichting.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van het 
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amendement zullen alle overeenkomstige 
wijzigingen in de gehele tekst moeten 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

In deze richtlijn moet de patiënt centraal staan. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte 
voorlichting over geneesmiddelen aan patiënten en het publiek in het algemeen door houders 
van een vergunning voor het in de handel brengen worden aangeboden overeenkomstig het 
"pull-beginsel", waarbij de patiënten en het publiek toegang hebben tot informatie wanneer 
ze die nodig hebben (dit in tegenstelling tot het "push-beginsel", waarbij houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen actief informatie verspreiden onder de patiënten en 
het publiek in het algemeen).

Amendement 35
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op basis van artikel 88 bis van 
Richtlijn 2001/83/EG heeft de Commissie 
op 20 december 2007 een mededeling aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorgelegd over het "verslag over het 
gevoerde patiëntenvoorlichtingsbeleid 
voor geneesmiddelen". De conclusie van 
het verslag luidt dat de voorschriften en 
het beleid van de lidstaten met betrekking 
tot de voorlichting uiteenlopen, wat ertoe 
heeft geleid dat patiënten en het publiek 
in het algemeen ongelijke toegang tot 
informatie over geneesmiddelen hebben.

Schrappen

Or. en

Motivering

De regelgevende autoriteiten moeten worden aangemoedigd om op een meer proactieve en 
transparante wijze informatie te geven teneinde volledige toegang van het publiek tot 
gegevens over de werking/effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen (en alle varianten 
daarvan) te garanderen voordat en nadat het product in de handel wordt/is gebracht.
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Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op basis van artikel 88 bis van 
Richtlijn 2001/83/EG heeft de Commissie 
op 20 december 2007 een mededeling aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorgelegd over het "verslag over het 
gevoerde patiëntenvoorlichtingsbeleid voor 
geneesmiddelen". De conclusie van het 
verslag luidt dat de voorschriften en het 
beleid van de lidstaten met betrekking tot 
de voorlichting uiteenlopen, wat ertoe heeft 
geleid dat patiënten en het publiek in het 
algemeen ongelijke toegang tot informatie
over geneesmiddelen hebben.

(3) Op basis van artikel 88 bis van 
Richtlijn 2001/83/EG heeft de Commissie 
op 20 december 2007 een mededeling aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorgelegd over het "verslag over het 
gevoerde patiëntenvoorlichtingsbeleid voor 
geneesmiddelen". De conclusie van het 
verslag luidt dat de voorschriften en het 
beleid van de lidstaten met betrekking tot 
de voorlichting uiteenlopen, wat ertoe heeft 
geleid dat patiënten en het publiek in het 
algemeen ongelijke toegang tot informatie
in de bijsluiter en in samenvatting van 
productkenmerken hebben. Deze 
ongerechtvaardigde ongelijkheid wat 
betreft de toegang tot informatie die in 
andere lidstaten publiekelijk beschikbaar 
is moet worden aangepakt.

Or. en

Motivering

Alle informatie moet beschikbaar zijn, ongeacht de ernst van de aandoening.

Amendement 37
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Voor wetenschappelijke informatie 
zijn in Richtlijn 2001/83/EG 
transparantieverplichtingen voor de 
bevoegde autoriteiten vastgesteld. Er is 
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echter bewijs dat bepaalde bevoegde 
autoriteiten de toegang tot informatie voor 
het publiek in het algemeen beperken 
vanwege een brede uitleg van het begrip 
"vertrouwelijkheid van commerciële 
gegevens". Om deze uiteenlopende 
praktijken te voorkomen moeten de 
verplichtingen van de bevoegde 
autoriteiten om het publiek toegang tot 
informatie te geven worden verduidelijkt.

Or. en

Amendement 38
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op het gebied van 
wetenschappelijke informatie zijn in 
Richtlijn 2001/83/EG 
transparantieverplichtingen voor de 
nationale bevoegde autoriteiten 
neergelegd, maar uit de ervaring die is 
opgedaan met de toepassing van het 
huidige wettelijk kader blijkt ook dat 
bepaalde beperkingen van de 
mogelijkheden voor het publiek in het 
algemeen om toegang te krijgen tot 
informatie van hun nationale bevoegde 
autoriteiten te wijten zijn aan een te brede 
uitleg van het begrip "vertrouwelijkheid 
van commerciële gegevens".

Or. en

Motivering

De regelgevende autoriteiten moeten worden aangemoedigd om op een meer proactieve en 
transparante wijze voorlichting te geven teneinde volledige toegang van het publiek tot 
gegevens over de werking/effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen (en alle varianten 
daarvan) te garanderen voordat en nadat het product in de handel wordt/is gebracht.
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Amendement 39
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat bepaalde beperkingen van 
de mogelijkheden voor farmaceutische 
bedrijven om voorlichting te geven, te 
wijten zijn aan het feit dat het onderscheid 
tussen de begrippen reclame en 
voorlichting niet overal in de Gemeenschap
op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd.

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat het onderscheid tussen de 
begrippen reclame en voorlichting niet 
overal in de Unie op dezelfde wijze wordt 
geïnterpreteerd, hetgeen mogelijkerwijs tot 
situaties heeft geleid waarbij het publiek 
in aanraking is gekomen met verborgen 
reclame.

Or. fr

Amendement 40
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat bepaalde beperkingen van de 
mogelijkheden voor farmaceutische 
bedrijven om voorlichting te geven, te 
wijten zijn aan het feit dat het onderscheid 
tussen de begrippen reclame en 
voorlichting niet overal in de Gemeenschap 
op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd.

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat bepaalde beperkingen van de 
mogelijkheden voor farmaceutische 
bedrijven om voorlichting te geven, te 
wijten zijn aan het feit dat het onderscheid 
tussen de begrippen reclame en 
voorlichting niet overal in de Gemeenschap 
op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd. 
Elk begrip moet in alle EU-lidstaten op 
dezelfde wijze worden gedefinieerd en 
uitgelegd om de veiligheid van patiënten 
te waarborgen.

Or. en

Motivering

Om gelijke toegang tot informatie en patiëntveiligheid voor alle patiënten in de EU te 
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waarborgen en om de volksgezondheid te waarborgen, is het van cruciaal belang om 
duidelijk onderscheid te maken tussen "voorlichting" en "reclame". Het is essentieel dat in 
alle lidstaten een geharmoniseerd begrip en een geharmoniseerde uitleg van deze begrippen 
worden gebruikt.

Amendement 41
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat bepaalde beperkingen van 
de mogelijkheden voor farmaceutische 
bedrijven om voorlichting te geven, te 
wijten zijn aan het feit dat het onderscheid 
tussen de begrippen reclame en 
voorlichting niet overal in de Gemeenschap 
op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd.

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat het onderscheid tussen de
begrippen reclame en voorlichting niet 
overal in de Gemeenschap duidelijk is, 
hetgeen resulteert in blootstelling van het 
publiek in het algemeen aan verhulde 
reclame.

Or. en

Motivering

De verschillende interpretaties van de begrippen reclame en voorlichting kunnen leiden tot 
blootstelling van het publiek aan verhulde reclame.

Amendement 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat bepaalde beperkingen van de 
mogelijkheden voor farmaceutische 
bedrijven om voorlichting te geven, te 
wijten zijn aan het feit dat het onderscheid 

(4) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van het huidige wettelijke kader 
blijkt ook dat bepaalde beperkingen van de 
mogelijkheden voor farmaceutische 
bedrijven om voorlichting beschikbaar te 
stellen aan patiënten en het publiek in het 
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tussen de begrippen reclame en 
voorlichting niet overal in de Gemeenschap 
op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd.

algemeen, te wijten zijn aan het feit dat het 
onderscheid tussen de begrippen reclame 
en voorlichting niet overal in de 
Gemeenschap op dezelfde wijze wordt 
geïnterpreteerd.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van het 
amendement zullen alle overeenkomstige 
wijzigingen in de gehele tekst moeten 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

In deze richtlijn moet de patiënt centraal staan. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte 
voorlichting over geneesmiddelen aan patiënten en het publiek in het algemeen door houders 
van een vergunning voor het in de handel brengen worden aangeboden overeenkomstig het 
"pull-beginsel", waarbij de patiënten en het publiek toegang hebben tot informatie wanneer 
ze die nodig hebben (dit in tegenstelling tot het "push-beginsel", waarbij houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen actief informatie verspreiden onder de patiënten en 
het publiek in het algemeen).

Amendement 43
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het uiteenlopen van de nationale 
maatregelen heeft waarschijnlijk ook 
gevolgen voor de goede werking van de 
interne markt voor geneesmiddelen omdat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen niet in alle lidstaten 
dezelfde mogelijkheid hebben om 
informatie over geneesmiddelen te
verspreiden, terwijl informatie die in de 
ene lidstaat wordt verspreid waarschijnlijk 
ook gevolgen zal hebben in de andere 
lidstaten. Deze gevolgen zullen groter zijn 
voor geneesmiddelen waarvan de 
productinformatie (samenvatting van de 
productkenmerken en bijsluiter) op 

(6) Het uiteenlopen van de nationale 
maatregelen heeft waarschijnlijk ook 
gevolgen voor de goede werking van de 
interne markt voor geneesmiddelen omdat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen niet in alle lidstaten 
dezelfde mogelijkheid hebben om over 
geneesmiddelen te communiceren, terwijl 
communicatie over geneesmiddelen in de 
ene lidstaat waarschijnlijk ook gevolgen 
zal hebben in de andere lidstaten. Deze 
gevolgen zullen groter zijn voor 
geneesmiddelen waarvan de 
productinformatie (samenvatting van de 
productkenmerken en bijsluiter) op 
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communautair niveau geharmoniseerd is. 
Dit betreft ook geneesmiddelen die door de 
lidstaten zijn toegelaten in het kader van de 
wederzijdse erkenning overeenkomstig titel 
III, hoofdstuk IV, van Richtlijn 
2001/83/EG.

communautair niveau geharmoniseerd is. 
Dit betreft ook geneesmiddelen die door de 
lidstaten zijn toegelaten in het kader van de 
wederzijdse erkenning overeenkomstig titel 
III, hoofdstuk IV, van Richtlijn 
2001/83/EG.

Or. en

Motivering

De huidige bewoording werpt het probleem op van de definitie van reclame en "voorlichting"
door de houder van een vergunning voor het in de handel brengen. Daarom heeft het de 
voorkeur om te spreken over "communicatie" door de houder van een vergunning voor het in 
de handel brengen.

Amendement 44
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot informatie te verkleinen 
en rekening te houden met de 
beschikbaarheid van objectieve, 
betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte
voorlichting van goede kwaliteit over 
geneesmiddelen.

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot relevante, onafhankelijke 
en vergelijkbare gezondheidsinformatie te 
verkleinen en patiënten te beschermen 
tegen misleidende en niet-neutrale
voorlichting.

Or. en

Motivering

Nuttige patiëntinformatie over therapieën moet vergelijkbaar zijn, zodat patiënten kennis 
kunnen opdoen over de verschillende therapieën die beschikbaar zijn en wat ze daarvan 
kunnen verwachten en een geïnformeerde keuze kunnen maken (of kunnen deelnemen aan het 
maken van de keuze). Het verbod op reclame voor receptplichtige geneesmiddelen moet 
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worden versterkt, niet verzwakt onder het mom van "voorlichting". De criteria "hoge 
kwaliteit", "objectiviteit" en "niet-publiciteitsgericht" zijn vaag en volkomen onrealistisch 
wanneer de bron van de "voorlichting" de houder van een vergunning voor het in de handel 
brengen is.

Amendement 45
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot informatie te verkleinen 
en rekening te houden met de 
beschikbaarheid van objectieve, 
betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte
voorlichting van goede kwaliteit over 
geneesmiddelen.

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot relevante, onafhankelijke 
en vergelijkbare gezondheidsinformatie te 
verkleinen en patiënten te beschermen 
tegen misleidende en niet-neutrale
voorlichting.

Or. en

Motivering

Nuttige patiëntinformatie over therapie moet vergelijkbaar zijn, zodat patiënten kennis 
kunnen opdoen over de verschillende therapieën die beschikbaar zijn en wat ze daarvan 
kunnen verwachten en een geïnformeerde keuze kunnen maken (of kunnen deelnemen aan het 
maken van de keuze). Het verbod op reclame voor receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden versterkt, niet verzwakt onder het mom van "voorlichting". De criteria "hoge 
kwaliteit", "objectiviteit" en "niet-publiciteitsgericht" zijn vaag en volkomen onrealistisch 
wanneer de bron van de "voorlichting" de houder van een vergunning voor het in de handel 
brengen is.
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Amendement 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot informatie te verkleinen 
en rekening te houden met de 
beschikbaarheid van objectieve, 
betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte 
voorlichting van goede kwaliteit over 
geneesmiddelen.

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot informatie te verkleinen 
en rekening te houden met de 
beschikbaarheid van objectieve, 
betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte 
voorlichting van goede kwaliteit over 
geneesmiddelen door nadruk te leggen op 
de belangen van patiënten. Patiënten 
moeten het recht hebben op gemakkelijke 
toegang tot bepaalde informatie, zoals een 
samenvatting van productkenmerken en 
de bijsluiter in elektronische en gedrukte 
vorm.

Or. en

Motivering

In de richtlijn moeten de patiënten centraal staan. Daarom moet de richtlijn gefocust zijn op 
de patiënten en hun belangen. Het moet duidelijk worden gemaakt dat patiënten recht hebben 
op bepaalde informatie in plaats van dat de farmaceutische industrie het recht heeft om 
informatie te verspreiden.

Amendement 47
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot informatie te verkleinen 
en rekening te houden met de 
beschikbaarheid van objectieve, 
betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte 
voorlichting van goede kwaliteit over 
geneesmiddelen.

(7) In het licht van bovenstaande 
overwegingen en gezien de technologische 
vooruitgang bij de moderne 
communicatiemiddelen en het feit dat 
patiënten in heel Europa op het gebied van 
de gezondheidszorg steeds actiever zijn 
geworden, moet de huidige wetgeving 
worden gewijzigd teneinde de verschillen 
in de toegang tot informatie te verkleinen 
en rekening te houden met de 
beschikbaarheid van objectieve, 
betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte 
voorlichting van goede kwaliteit over 
geneesmiddelen. Gecertificeerde en 
geregistreerde websites voor 
onafhankelijke, objectieve en niet-
publiciteitsgerichte informatie zijn 
daarom noodzakelijk.

Or. en

Motivering

Gecertificeerde en geregistreerde websites zullen een belangrijk kanaal zijn voor het 
verstrekken van kwalitatief goede gezondheidsinformatie.

Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten belangrijke
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten de voornaamste
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 
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brengen kunnen een waardevolle bron van 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting over 
hun geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn 
moet daarom zorgen voor een rechtskader 
voor de verspreiding van specifieke 
publieksvoorlichting over geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen. Het verbod van op 
het publiek gerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

brengen kunnen een waardevolle bron van 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting over 
hun geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn 
moet daarom zorgen voor een rechtskader 
voor het beschikbaar stellen van 
specifieke publieksvoorlichting over 
geneesmiddelen door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in het kader van een ruimere strategie 
inzake voorlichting aan de patiënten. Het 
verbod van op het publiek gerichte reclame 
voor receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd. De bepalingen van 
deze richtlijn betreffende het beschikbaar 
stellen van informatie door houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen laten de relatie tussen patiënten 
en hun artsen onverlet en zouden ertoe 
moeten bijdragen dat de patiënten beter 
worden voorgelicht. De kwaliteit en 
juistheid van de voorlichting zou moeten 
worden vergroot teneinde de patiënten 
beter voor te lichten en een betere 
gezondheid voor de patiënten te 
bewerkstelligen. Deze informatie moet zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke criteria.

Or. en

Motivering

De informatie moet zijn gebaseerd op wetenschappelijke criteria, zodat het publiek in het 
algemeen zeker weet dat de informatie geldig is.

Amendement 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten belangrijke 

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten de voornaamste 
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bronnen voor publieksgerichte 
voorlichting over geneesmiddelen blijven. 
De lidstaten moeten de toegang van hun 
burgers tot informatie van hoge kwaliteit 
via passende kanalen vergemakkelijken. 
Houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen kunnen een 
waardevolle bron van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over hun 
geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn moet 
daarom zorgen voor een rechtskader voor 
de verspreiding van specifieke 
publieksvoorlichting over geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen. Het verbod van 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

bron voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. Hoewel er al 
veel onafhankelijke informatie over 
geneesmiddelen beschikbaar is, 
bijvoorbeeld van de nationale autoriteiten 
of beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector, verschilt de situatie in 
de verschillende lidstaten en ten aanzien 
van de verschillende beschikbare 
producten sterk van elkaar. De lidstaten
en de Commissie moeten zich veel meer 
inspannen om de toegang van hun burgers 
tot informatie van hoge kwaliteit via 
passende kanalen te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 50
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten belangrijke
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een waardevolle bron van 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting over 
hun geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn 
moet daarom zorgen voor een rechtskader 
voor de verspreiding van specifieke 
publieksvoorlichting over geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen. Het verbod van op 
het publiek gerichte reclame voor 

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten de voornaamste
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Zonder af te 
doen aan het belang van de rol die 
nationale bevoegde autoriteiten en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg spelen bij het beter 
voorlichten van patiënten en het publiek 
in het algemeen, kunnen houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
een waardevolle bron van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over hun 
geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn moet 
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receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

daarom zorgen voor een rechtskader voor 
het beschikbaar stellen van specifieke 
publieksvoorlichting over geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen. Het verbod van op 
het publiek gerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om te onderstrepen dat nationale bevoegde autoriteiten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de belangrijkste en de voornaamste bronnen van 
betrouwbare en objectieve informatie over geneesmiddelen voor patiënten en het publiek in 
het algemeen zijn. Houders van een vergunning voor het in de handel brengen kunnen 
aanvullende informatie verstrekken, maar mogen niet in de plaats treden van de nationale 
bevoegde autoriteiten en de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Amendement 51
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten belangrijke
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een waardevolle bron 
van niet-publiciteitsgerichte voorlichting 
over hun geneesmiddelen zijn. Deze 
richtlijn moet daarom zorgen voor een 
rechtskader voor de verspreiding van 
specifieke publieksvoorlichting over 
geneesmiddelen door houders van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Het verbod van op het publiek 

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten de voornaamste
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Het verbod van 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.
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gerichte reclame voor receptplichtige 
geneesmiddelen moet worden 
gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Beklemtoond moet worden dat de nieuwe bepalingen niet bedoeld zijn om de relatie tussen 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en hun patiënten te vervangen, maar alleen om 
deze te ondersteunen. In een omgeving waar sterke concurrentie bestaat, moeten 
geneesmiddelenfabrikanten hun producten aanprijzen boven andere preventieve of genezende 
opties, waardoor elke "voorlichting" die ze verstrekken per definitie van promotionele aard is.

Amendement 52
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten belangrijke
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een waardevolle bron van 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting over 
hun geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn 
moet daarom zorgen voor een rechtskader 
voor de verspreiding van specifieke 
publieksvoorlichting over geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen. Het verbod van op 
het publiek gerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

(8) De nationale bevoegde autoriteiten en 
de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moeten de belangrijkste
bronnen voor publieksgerichte voorlichting 
over geneesmiddelen blijven. De lidstaten 
moeten de toegang van hun burgers tot 
informatie van hoge kwaliteit via passende 
kanalen vergemakkelijken. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen kunnen een waardevolle bron van 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting over 
hun geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn 
moet daarom zorgen voor een rechtskader 
voor de verspreiding van specifieke 
publieksvoorlichting over geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen. Het verbod van op 
het publiek gerichte reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

Or. fr
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Amendement 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Zonder af te doen aan het belang 
van de rol die nationale bevoegde 
autoriteiten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg spelen bij het beter 
informeren van patiënten en het publiek 
in het algemeen, kunnen houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
een waardevolle bron van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over hun 
geneesmiddelen zijn. Deze richtlijn moet 
daarom een wettelijk kader scheppen voor 
het beschikbaar stellen van specifieke 
informatie over geneesmiddelen aan het 
publiek in het algemeen door houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen. Het verbod van op het publiek 
gerichte reclame voor receptplichtige 
geneesmiddelen moet worden 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen, 
omdat de bestaande communautaire regels 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptvrije geneesmiddelen onder bepaalde
voorwaarden toestaan. 

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot de door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde voorlichting 
over receptplichtige geneesmiddelen door 
de houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen, omdat de bestaande 
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communautaire regels op het publiek 
gerichte reclame voor receptvrije 
geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaan.

Or. en

Amendement 55
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen, 
omdat de bestaande communautaire regels 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptvrije geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaan. 

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen, 
omdat de bestaande communautaire regels 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptvrije geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaan. Deze richtlijn 
vereist dat de lidstaten, via bepaalde 
kanalen en onder behoorlijk toezicht, 
bepaalde voorlichting van het publiek in 
het algemeen door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
of derden die namens hen optreden, over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
toestaan. Mededelingen die niet vallen 
onder de voorgestelde Titel VIII bis zijn 
toegestaan, voor zover ze geen reclame 
omvatten.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn. Het is belangrijk dat de 
nieuwe wetgeving niet per ongeluk bepaalde mededelingen verbiedt, zoals reacties op 
verzoeken om informatie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over gebruik zonder 
vergunning.
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Amendement 56
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen, 
omdat de bestaande communautaire regels 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptvrije geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaan.

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot het beschikbaar stellen van 
informatie over receptplichtige 
geneesmiddelen door houders van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen, omdat de bestaande 
communautaire regels op het publiek 
gerichte reclame voor receptvrije 
geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaan. De bepalingen van 
deze richtlijn laten het recht van andere 
personen of organisaties, met name de 
pers, patiënten en patiëntenorganisaties, 
om hun mening over receptplichtige 
geneesmiddelen kenbaar te maken 
onverlet, mits zij onafhankelijk en niet 
direct noch indirect namens, op last van 
of in het belang van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
optreden en de bron van de informatie 
bekend maken.

Or. en

Amendement 57
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
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kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen.

kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen: objectief en 
onpartijdig, patiëntgericht, op bewijzen 
gebaseerd, up-to-date, betrouwbaar, 
begrijpelijk, toegankelijk, transparant, 
relevant en in overeenstemming met de 
wettelijk voorgeschreven informatie.

Or. en

Motivering

Het driejarig proces van het Farmaceuticaforum – waaraan ook vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie, de lidstaten, het Europees Parlement en de belanghebbenden 
deelnemen - is afgerond met een overeenkomst over een aantal kwaliteitscriteria voor de 
patiëntenvoorlichting. Deze moeten in de huidige wetgeving worden meegenomen. 
Voorbeelden van de manier waarop de kwaliteitsbeginselen in de praktijk worden toegepast, 
werden/worden gegeven op het congres "Delivering for patients" (25 maart 2009) en in het 
Reference Document on Information to Patients van het EPF.

Amendement 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
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weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen.

weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen vooraf door de bevoegde 
autoriteiten worden goedgekeurd en mag 
deze uitsluitend in de goedgekeurde vorm 
worden verstrekt.

Or. en

Amendement 59
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen.

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
betrouwbare en vergelijkbare voorlichting 
over de voordelen en de risico's van 
receptplichtige geneesmiddelen kan 
worden gegeven, met name door 
gebruikmaking van de communautaire 
databank genoemd in de artikelen 57, lid 
1 onder l) en 57, lid 2 van Verordening 
(EG) Nr. 726/2004 (hierna genoemd "de 
Eudrapharm databank"). Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

In een zeer concurrerende markt moeten de geneesmiddelenproducenten hun producten 
aanprijzen als beter dan andere preventieve of curatieve opties en daarom zal al hun 
"voorlichting" per definitie van verkoopbevorderende aard zijn. Nuttige patiëntenvoorlichting 
moet vergelijkbaar zijn, waardoor gebruikers hun bezwaren kunnen analyseren, een 
realistisch beeld krijgen van de ontwikkeling van hun gezondheidssituatie en beter kunnen 
begrijpen wanneer nader onderzoek nodig is, zodat ze weten welke behandelingen er bestaan 
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en wat ze daarvan kunnen verwachten.

Amendement 60
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen.

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar wordt gesteld. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen.

Or. fr

Amendement 61
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 
hoge kwaliteit over de voordelen en de 
risico's van receptplichtige geneesmiddelen 
kan worden gegeven. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
officiële voorlichting over de voordelen en 
de risico's van toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen beschikbaar kan worden 
gesteld, met name via de communautaire 
databank genoemd in de artikelen 57, lid 
1 onder l) en 57, lid 2 van Verordening 
(EG) Nr. 726/2004 (hierna genoemd "de 
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weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom moet alle 
publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen aan een aantal 
kwaliteitscriteria voldoen.

Eudrapharm databank"). Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de 
behoeften en de verwachtingen van de 
patiënten, teneinde hen mondiger te maken, 
weloverwogen keuzes mogelijk te maken 
en te zorgen voor een rationeler gebruik 
van geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

De voorlichting moet beperkt blijven tot officiële documenten. Dat maakt de verwijzing naar 
kwaliteitscriteria overbodig.

Amendement 62
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit beschikbaar stellen en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie 
beschikbaar mogen worden gesteld. Er 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken, bijsluiters en de 
openbare beoordelingsrapporten
beschikbaar kunnen stellen.

Or. en
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Motivering

Het voorstel moet gaan over het recht van patiënten op toegang tot niet-publiciteitsgerichte
voorlichting van hoge kwaliteit en niet over het recht van de industrie om rechtstreeks met het 
publiek over haar producten te communiceren.

Amendement 63
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen gevalideerde 
informatie verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet houders
van een vergunning voor het in de handel 
brengen worden toegestaan de laatste 
bijgewerkte versie van goedgekeurde 
samenvattingen van productkenmerken en 
van goedgekeurde bijsluiters beschikbaar 
te stellen. 

Or. en

Motivering

Het is niet doeltreffend om de farmaceutische industrie toe te staan uitsluitend met 
gebruikmaking van enkele elementen uit de samenvatting van de productkenmerken, los van 
de andere elementen die voor een goed begrip nodig zijn, documenten op te stellen en een 
"freestyle" bijsluiter te produceren. Het kan ook verwarrend zijn om twee soorten bijsluiters, 
een officieel goedgekeurde en een herschreven versie van de producent, te laten circuleren. 
Het risico bestaat dat dat leidt tot de verspreiding onder het publiek van reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen en tot een administratieve last voor de zorgautoriteiten.
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Amendement 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit beschikbaar stellen en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie 
beschikbaar mogen worden gesteld. 
Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen moet worden toegestaan de 
inhoud van goedgekeurde samenvattingen 
van productkenmerken en bijsluiters 
beschikbaar te stellen, alsmede informatie 
die met die documenten compatibel is 
zonder verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen. 
(Dit amendement is op de hele tekst van 
toepassing. Aanneming maakt 
overeenkomstige wijzigingen in het geheel 
noodzakelijk.)

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte
voorlichting over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen aan patiënten en het publiek in het algemeen beschikbaar worden gesteld volgens het 
"pull"-principe, waarbij patiënten en het publiek in het algemeen zo nodig toegang tot 
informatie hebben (in tegenstelling tot het "push"-principe, waarbij de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen informatie onder patiënten en het publiek in het 
algemeen verspreidt).
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Amendement 65
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden.

Or. en

Motivering

Dit is onduidelijk en moet concreter en tastbaarder worden.

Amendement 66
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen gevalideerde, 
wettelijk voorgeschreven informatie 
verspreiden, moet houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
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bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen. 

worden toegestaan de goedgekeurde 
samenvattingen van productkenmerken en 
de goedgekeurde bijsluiters beschikbaar te 
stellen. 

Or. en

Motivering

Informatie mag door de industrie uitsluitend beschikbaar worden gesteld en niet worden 
verspreid. Het voorstel moet het recht van patiënten op toegang tot officiële documenten 
betreffen. Het mag de industrie niet toestaan om "freestyle" "informatie" te verstrekken.

Amendement 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde informatie van 
hoge kwaliteit in een goedgekeurde vorm 
verspreiden en om niet-publiciteitsgerichte
voorlichting van reclame te onderscheiden, 
moet worden bepaald welke soorten 
informatie mogen worden verspreid. 
Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen moet worden toegestaan de 
inhoud van goedgekeurde samenvattingen 
van productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, met inbegrip van het 
"feitenkader over het geneesmiddel".
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omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

Or. en

Amendement 68
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te 
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit beschikbaar stellen en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie 
beschikbaar mogen worden gesteld. Er 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken, bijsluiters en openbare 
beoordelingsrapporten kunnen 
verspreiden.

Or. en

Motivering

Een geherformuleerde versie van de bijsluiter kan afbreuk aan het origineel doen - we kunnen 
ons beter concentreren op een betere leesbaarheid van de officiële bijsluiter.

Amendement 69
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit verspreiden en om niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van 
reclame te onderscheiden, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de inhoud van 
goedgekeurde samenvattingen van 
productkenmerken en bijsluiters te
verspreiden, alsmede informatie die met 
die documenten compatibel is zonder 
verder te gaan dan de belangrijkste 
elementen daarvan en andere nauwkeurig 
omschreven informatie over 
geneesmiddelen.

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen niet-
publiciteitsgerichte informatie van hoge 
kwaliteit beschikbaar stellen, moet worden 
bepaald welke soorten informatie mogen 
worden verspreid. Houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet worden toegestaan de meest recente 
versie van de door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde samenvattingen 
van productkenmerken en bijsluiters
beschikbaar te stellen.

Or. fr

Motivering

Er moet worden gegarandeerd dat door de houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen volledige en actuele informatie wordt verschaft. Het verstrekken van gedeeltelijke 
informatie mag niet worden toegestaan.

Amendement 70
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor publieksgerichte voorlichting 
over receptplichtige geneesmiddelen 
mogen alleen specifieke 
communicatiekanalen worden gebruikt, 
waaronder internet en 
gezondheidspublicaties, om te vermijden 
dat de doeltreffendheid van het 
reclameverbod wordt ondermijnd door 

(12) Publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen moet via 
specifieke communicatiekanalen 
beschikbaar worden gesteld, waaronder 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, officieel gevalideerde 
websites op internet, 
voorlichtingsbrochures en tijdschriften 
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ongevraagde publieksvoorlichting. Bij 
voorlichting via radio of televisie worden 
patiënten niet tegen dergelijke ongevraagde 
informatie beschermd; daarom moet 
verspreiding op die manier niet worden 
toegestaan.

voor de geneeskunde, om te vermijden dat 
de doeltreffendheid van het reclameverbod 
wordt ondermijnd door ongevraagde 
publieksvoorlichting. Wanneer 
voorlichting door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
via radio, televisie, kranten, tijdschriften 
en soortgelijke publicaties beschikbaar 
wordt gesteld, worden patiënten niet tegen 
dergelijke ongevraagde informatie 
beschermd; daarom moet het beschikbaar 
stellen van voorlichting op die manier niet 
worden toegestaan.

Or. en

Motivering

Internet is inmiddels een belangrijk, machtig instrument voor informatiezoekers; in 2006 heeft 
bijna 80% van de internetgebruikers online naar gezondheidskundige informatie gezocht. 
Patiënten zoeken op internet ook naar informatie over het leven met een ziekte, die niet door 
de reguliere zorgverleners wordt verstrekt. Om aan die behoefte van patiënten te voldoen, 
moeten er officieel gevalideerde zorgwebsites met kwaliteitslabel in de taal van de lidstaten 
worden opgezet. Voorlichtingsbrochures moeten de van de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg ontvangen en op internet beschikbare informatie aanvullen.

Amendement 71
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor publieksgerichte voorlichting
over receptplichtige geneesmiddelen 
mogen alleen specifieke 
communicatiekanalen worden gebruikt, 
waaronder internet en 
gezondheidspublicaties, om te vermijden 
dat de doeltreffendheid van het 
reclameverbod wordt ondermijnd door 
ongevraagde publieksvoorlichting. Bij 
voorlichting via radio of televisie worden 
patiënten niet tegen dergelijke ongevraagde 
informatie beschermd; daarom moet 

(12) Voor publieksgerichte communicatie 
over receptplichtige geneesmiddelen door 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen mogen alleen 
specifieke schriftelijke 
communicatiekanalen worden gebruikt, 
waaronder internet, om te vermijden dat de 
doeltreffendheid van het reclameverbod 
wordt ondermijnd door ongevraagde 
communicatie naar het publiek toe. Bij 
voorlichting via radio, web-tv, 
videomateriaal op internet, kranten, 
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verspreiding op die manier niet worden 
toegestaan. 

tijdschriften en soortgelijke publicaties of 
televisie worden patiënten niet tegen 
dergelijke ongevraagde communicatie 
beschermd; daarom moet verspreiding op 
die manier niet worden toegestaan.

Or. en

Motivering

Bij de huidige formulering is de definitie van reclame en "voorlichting" door de houders van 
een vergunning voor het in de handel brengen een probleem; de term "communicatie" door de 
houders van een vergunning voor het in de handel brengen verdient de voorkeur. Voorlichting 
van het publiek over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen mag uitsluitend schriftelijk geschieden, om controle mogelijk te maken. Bij 
verspreiding van voorlichting via televisie, web-tv, radio of gezondheidspublicaties, worden 
patiënten niet tegen ongevraagde informatie beschermd en daarom mag verspreiding op die 
manier niet worden toegestaan. Videomateriaal dat op websites wordt vertoond is gevoelig 
voor verborgen reclame en mag niet worden toegestaan.

Amendement 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor publieksgerichte voorlichting 
over receptplichtige geneesmiddelen 
mogen alleen specifieke 
communicatiekanalen worden gebruikt, 
waaronder internet en 
gezondheidspublicaties, om te vermijden 
dat de doeltreffendheid van het 
reclameverbod wordt ondermijnd door 
ongevraagde publieksvoorlichting. Bij 
voorlichting via radio of televisie worden 
patiënten niet tegen dergelijke ongevraagde 
informatie beschermd; daarom moet 
verspreiding op die manier niet worden 
toegestaan.

(12) Voor publieksgerichte, door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurde
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen mogen door houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen alleen specifieke 
communicatiekanalen worden gebruikt, 
waaronder internet en 
gezondheidspublicaties, om te vermijden 
dat de doeltreffendheid van het 
reclameverbod wordt ondermijnd door 
ongevraagde publieksvoorlichting. Bij 
voorlichting door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
via radio, televisie of kranten, tijdschriften 
en soortgelijke publicaties worden 
patiënten niet tegen dergelijke ongevraagde 
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informatie beschermd; daarom moet 
informatieverstrekking op die manier niet 
worden toegestaan.

Or. en

Amendement 73
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor publieksgerichte voorlichting 
over receptplichtige geneesmiddelen 
mogen alleen specifieke 
communicatiekanalen worden gebruikt, 
waaronder internet en 
gezondheidspublicaties, om te vermijden 
dat de doeltreffendheid van het 
reclameverbod wordt ondermijnd door 
ongevraagde publieksvoorlichting. Bij 
voorlichting via radio of televisie worden 
patiënten niet tegen dergelijke ongevraagde 
informatie beschermd; daarom moet 
verspreiding op die manier niet worden 
toegestaan.

(12) Publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen mag door 
de houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen alleen via specifieke 
communicatiekanalen beschikbaar worden 
gesteld, waaronder internet en 
gezondheidspublicaties, om te vermijden 
dat de doeltreffendheid van het 
reclameverbod wordt ondermijnd door 
ongevraagde publieksvoorlichting. Bij het 
door houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen beschikbaar 
stellen van voorlichting via radio, 
internetsites, televisie of kranten, 
tijdschriften en soortgelijke publicaties,
worden patiënten niet tegen dergelijke 
ongevraagde informatie beschermd; 
daarom moet het beschikbaar stellen van 
voorlichting op die manier niet worden 
toegestaan.

Or. en

Motivering

"Internetsites" moet aan de lijst worden toegevoegd, omdat ze tot de belangrijkste, 
doeltreffendste middelen behoren om het grote publiek te bereiken.
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Amendement 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Internet vormt een belangrijke 
informatiebron voor steeds meer 
patiënten. Deze trend zal de komende 
jaren vermoedelijk nog stijgen. In 
aansluiting op deze ontwikkeling en 
gezien het toenemende belang van e-
gezondheid, moet voorlichting over 
geneesmiddelen ook via onafhankelijke 
nationale zorgwebsites op internet 
beschikbaar worden gesteld. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten houden 
toezicht op deze websites. Het beheer van 
de websites valt onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten in 
samenwerking met belanghebbenden 
zoals beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg of patiëntenorganisaties.

Or. en

Motivering

Internet is een belangrijke, machtige informatiebron geworden. Aangezien via internet 
verkregen verkeerde informatie schade kan aanrichten, bestaat de dringende noodzaak om 
tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten en officieel gevalideerde zorgsites op te 
zetten. Om te waarborgen dat de informatie op die websites onafhankelijk en objectief is, zijn 
de lidstaten verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Aangezien de informatie 
patiëntvriendelijk moet zijn, moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en 
patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling en het beheer van de websites worden betrokken.

Amendement 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht biedt.

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf. Uitsluitend door de 
bevoegde autoriteiten vooraf 
goedgekeurde informatie mag worden 
verstrekt, uitsluitend in goedgekeurde 
vorm.

Or. en

Amendement 76
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen 
overeenkomstig deze richtlijn moet ervoor 
worden gezorgd dat houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
alleen informatie verspreiden die met 
Richtlijn 2001/83/EG in overeenstemming 
is. De lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. 
Voor gevallen van niet-naleving moeten 
er procedures worden opgesteld 
waarbinnen houders van een vergunning 
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ander mechanisme is dat een gelijkwaardig 
niveau van passend, doeltreffend toezicht 
biedt.

voor het in de handel brengen tijdens de 
behandeling van hun zaak kunnen 
worden vertegenwoordigd en gehoord. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat een passend, 
doeltreffend en onafhankelijk toezicht 
biedt.

Or. en

Motivering

Het amendement verheldert de werkingssfeer van de richtlijn door te benadrukken dat de 
voorlichting over bepaalde soorten geneesmiddelengroepen niet onder deze wetgeving valt. 
Bij bepaalde voorlichting is het onderscheid tussen reclame en verkoopbevorderende 
voorlichting lastiger. Dergelijke voorlichting moet voorafgaand aan de verspreiding door de 
nationale bevoegde autoriteiten worden goedgekeurd. Er moeten onafhankelijke 
toezichtmechanismen onder controle van de autoriteiten bestaan, zelfs wanneer een andere 
instelling het toezicht op de voorlichting overneemt.

Amendement 77
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. De 
verzekering van een consequente 
handhaving vereist harmonisatie van deze 
regels op Europees niveau. Het toezicht 
moet geschieden in de vorm van een 
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ander mechanisme is dat een gelijkwaardig 
niveau van passend, doeltreffend toezicht 
biedt.

toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat een gelijkwaardig 
niveau van passend, doeltreffend toezicht 
biedt.

Or. en

Amendement 78
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht biedt.

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
materiaal beschikbaar stellen dat met 
Titel VIII bis van Richtlijn 2001/83/EG in 
overeenstemming is. De lidstaten moeten 
doeltreffende onafhankelijke 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd.

Or. en

Motivering

Documenten die door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen 
beschikbaar worden gesteld, moeten toegankelijk zijn voor mensen die zelf naar dat soort 
informatie op zoek zijn; het "pull"-principe moet dus van toepassing zijn. Maatregelen die 
waren bedoeld ter controle achteraf van "direct-to-consumer advertising" in de Verenigde 
Staten en "direct-to-prescriber advertising" in Europa hebben duidelijk gefaald. De 
desbetreffende "regelgevende organen" merken inbreuken vaak te laat op, wanneer de schade 
al is aangericht, en ondervinden problemen bij het opleggen van sancties.
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Amendement 79
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht biedt.

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
materiaal beschikbaar stellen dat met 
Titel VIII bis van Richtlijn 2001/83/EG in 
overeenstemming is. De lidstaten moeten 
doeltreffende onafhankelijke 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf.

Or. en

Motivering

Titel VIII bis vormt de juiste verwijzing met betrekking tot de door ondernemingen 
beschikbaar gestelde informatie. Wanneer ondernemingen uitsluitend officiële documenten 
beschikbaar mogen stellen, is het toezicht veel eenvoudiger.

Amendement 80
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 

(14) Door toezicht te houden op de 
voorlichting over receptplichtige 
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geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. Het 
toezicht moet geschieden in de vorm van 
een toetsing vooraf, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht biedt.

geneesmiddelen moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie beschikbaar stellen die met 
Richtlijn 2001/83/EG in overeenstemming 
is. De lidstaten moeten doeltreffende, 
efficiënte toezichtmechanismen invoeren 
en regels vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving 
alsmede verhaalmechanismen voor 
consumenten opzetten. Het toezicht moet 
geschieden in de vorm van een toetsing 
vooraf, tenzij de bevoegde autoriteiten al 
met de inhoud van de informatie hebben 
ingestemd.

Or. en

Motivering

Het voorstel moet het recht van patiënten op toegang tot niet-publiciteitsgerichte voorlichting 
van hoge kwaliteit betreffen en niet het recht van de industrie op directe communicatie over 
haar producten naar het publiek toe. Het toezichtsysteem moet degelijk, doeltreffend en 
efficiënt zijn. Ook is het opzetten van efficiënte, klantvriendelijke klachtenprocedures en 
verhaalmechanismen noodzakelijk. De inhoud van alle informatie moet gelijk zijn, mede ten 
behoeve van de aansluiting op en samenhang met artikel 100 octies van het voorstel, dat 
verwijst naar de inhoud.

Amendement 81
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie dient 
patiëntenorganisaties en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg te raadplegen over 
kwesties in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn en de 
toepassing ervan door de lidstaten.

Or. en
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Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met de mening van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg over de tenuitvoerlegging en toepassing van deze richtlijn.

Amendement 82
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt – 1 bis (nieuw) 
Richtlijn2001/83/EG
Artikel 1 – lid 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 1, lid 26 wordt vervangen 
door:
"26. Bijsluiter: het blaadje met 
informatie ten behoeve van de patiënt, 
dat het geneesmiddel vergezelt en 
aansluit op de daadwerkelijke behoeften 
van patiënten. Patiëntenorganisaties 
worden door de nationale regelgevende 
instanties en het Europees Bureau voor 
de geneesmiddelenbeoordeling betrokken 
bij de ontwikkeling en herziening van de 
voorlichting."

Or. en

Motivering

Zie het amendement bij overweging 2.

Amendement 83
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt – 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 86, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. Voor de doeleinden van deze titel 
wordt onder "reclame voor 
geneesmiddelen" verstaan, alle vormen 
van colportage, marktverkenning of 
stimulering, die bedoeld zijn ter 
bevordering van het voorschrijven, het 
afleveren, de verkoop of het verbruik 
van geneesmiddelen. Deze reclame houdt 
met name in:
- reclame voor geneesmiddelen, die 
gericht is op het publiek, met inbegrip 
van berichten op blogs en websites en in 
sociale media (het zogenaamde "buzz 
marketing") door houders van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen, direct dan wel indirect via 
derden;
- reclame voor geneesmiddelen, die 
gericht is op degenen die gemachtigd 
zijn om geneesmiddelen voor te 
schrijven of af te leveren,
- bezoeken van artsenbezoekers aan 
personen die gemachtigd zijn om 
geneesmiddelen voor te schrijven,
- verstrekking van monsters,
- aansporing om geneesmiddelen voor te 
schrijven, […] af te leveren of, in het 
geval van burgers, patiënten en hun 
verzorgers, te gebruiken door voordelen 
in geld of in natura toe te kennen, aan te 
bieden of in het vooruitzicht te stellen, 
tenzij de intrinsieke waarde van die 
voordelen zeer gering is,
- de aandacht van het publiek met behulp 
van therapeutische indicaties, 
verschijnselen en symptomen richten op 
een specifiek geneesmiddel of een 
therapeutische geneesmiddelenklasse,
- sponsoring van bijeenkomsten voor 
verkoopbevordering die worden 
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bijgewoond door personen die 
gemachtigd zijn om geneesmiddelen 
voor te schrijven of af te leveren,
- sponsoring van wetenschappelijke 
congressen waaraan wordt deelgenomen 
door personen die gemachtigd zijn 
geneesmiddelen voor te schrijven of af te 
leveren, met name de vergoeding van 
hun reis- en verblijfkosten in dit 
verband."

Or. en

Motivering

De richtlijn moet rekening houden met nieuwe marketingpraktijken zoals "buzz marketing" en 
het adverteren in sociale internetmedia. Het is belangrijk om het verbod op buitensporige 
aansporing van burgers, patiënten en hun verzorgers uit te breiden. Het aanbevelen van 
geneesmiddelen op grond van verschijnselen en symptomen van ziekten kan zelfdiagnose, 
zelfmedicatie en onnodig gebruik van geneesmiddelen in de hand werken.

Amendement 84
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt – 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 1 – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 86, lid 1 wordt het 
volgende streepje toegevoegd:
- de aandacht van het publiek met behulp 
van therapeutische indicaties of 
symptomen richten op een specifiek 
geneesmiddel of een therapeutische 
geneesmiddelenklasse;

Or. en

Motivering

Het aanbevelen van geneesmiddelen op grond van symptomen van ziekten kan zelfdiagnose, 
zelfmedicatie en onnodig gebruik van geneesmiddelen in de hand werken.
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Amendement 85
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt – 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 1 – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 86, lid 1 wordt het 
volgende streepje toegevoegd:
- de aandacht van het publiek met behulp 

van therapeutische indicaties, 
verschijnselen en symptomen richten op 
een specifiek geneesmiddel of een
therapeutische geneesmiddelenklasse

Or. en

Motivering

Het aanbevelen van geneesmiddelen op grond van verschijnselen en symptomen van ziekten 
kan zelfdiagnose, zelfmedicatie en onnodig gebruik van geneesmiddelen in de hand werken. 
Er zijn maatregelen nodig om dit te voorkomen.

Amendement 86
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de etikettering en de bijsluiter, welke 
onder titel V vallen;

- de etikettering, die altijd ten minste de 
algemene internationale benaming 
vermeldt, en de bijsluiter, welke onder titel 
V vallen;

Or. en
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Motivering

De algemene internationale benaming (de naam van de werkzame stof, waarvan de 
gemeenschappelijke stam bepaalt tot welke therapeutische klasse de stof behoort) moet 
systematisch worden gebruikt om patiënten mondiger te maken (het draagt bij aan de 
bewustzijnsverhoging van patiënten met betrekking tot de werkzame stof die ze tot zich 
nemen).

Amendement 87
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"- brieven, eventueel vergezeld van 
documentatie waarmee geen 
reclamedoeleinden worden nagestreefd, 
ter inwilliging van een specifiek verzoek, 
ook van mediaorganisaties, om 
informatie over een bepaald 
geneesmiddel;"

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de mogelijkheid van "brieven ter inwilliging van een specifiek verzoek 
om informatie over een bepaald geneesmiddel" te behouden teneinde bijvoorbeeld deskundige 
patiëntenorganisaties de toegang toe te staan tot de wetenschappelijke informatie waarom zij 
vragen.

Amendement 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– brieven, eventueel vergezeld van 
documentatie waarmee geen 
reclamedoeleinden worden nagestreefd, 
ter inwilliging van een specifiek verzoek 
om informatie over een bepaald 
geneesmiddel,

Or. en

Amendement 89
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– brieven, eventueel vergezeld van 
documentatie waarmee geen 
reclamedoeleinden worden nagestreefd, 
ter inwilliging van een specifiek verzoek 
om informatie over een bepaald 
geneesmiddel,

Or. en

Motivering

Herstel van de tekst uit de huidige wetstekst. Het is beter om in Titel VIII te verduidelijken dat 
dit geen reclame is.

Amendement 90
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- concrete informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover 
daarin geen claims over het geneesmiddel 
staan;

- concrete informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over 
beschikbaarheid, wijziging van de 
verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, informatie 
over de gevaren van het geneesmiddel 
voor het milieu en informatie over het 
verwijderen van niet-gebruikte 
geneesmiddelen of van de van 
geneesmiddelen afgeleide afvalstoffen, 
alsmede vermelding van eventueel 
bestaande inzamelingssystemen, voor 
zover daarin geen claims over het 
geneesmiddel staan en deze niet aanzetten 
tot gebruik van het geneesmiddel of de 
verkoop daarvan bevorderen;

Or. en

Amendement 91
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- concrete informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover 
daarin geen claims over het geneesmiddel 
staan;

- concrete informatie (waaronder het soort 
informatie of verklaringen dat aan 
mediaorganisaties wordt verstrekt als 
reactie op een direct verzoek of door 
verspreiding van bedoelde informatie via 
congressen of schriftelijke persberichten 
alsmede informatie of verslagen ten 
behoeve van aandeelhouders en/of 
regelgevers) en de bijbehorende 
documentatie met betrekking tot een 
geneesmiddel, bijvoorbeeld over wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
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de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
vergoedingen, voor zover er in deze 
informatie en bijbehorende documentatie 
geen publiciteitsgerichte claims over het 
geneesmiddel staan;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer van de richtlijn. Het moet de ondernemingen toegestaan 
worden om bepaalde informatie te blijven verstrekken. Zo vereisen de regels van de 
effectenbeurs bijvoorbeeld dat ondernemingen beleggers volledig op de hoogte houden van 
belangrijke ontwikkelingen en dat werknemers geïnformeerd moeten blijven over de zakelijke 
ontwikkelingen. "Claims over het geneesmiddel" kan worden opgevat als elke mededeling 
over de eigenschappen van een geneesmiddel, positief en negatief, en kan onbedoeld 
mededelingen over ongewenste bijwerkingen en waarschuwingen verbieden.

Amendement 92
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- concrete informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover 
daarin geen claims over het geneesmiddel 
staan;

- concrete informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld informatie 
over het gevaar voor het milieu van het 
geneesmiddel, beschikbaarheid, wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover 
daarin geen claims over het geneesmiddel 
staan en deze niet aanzetten tot gebruik 
van het geneesmiddel of de verkoop 
daarvan bevorderen;

Or. en



PE441.215v02-00 52/193 AM\817858NL.doc

NL

Motivering

Artikel 86, lid 2 van de bestaande Richtlijn 2001/83/EG somt specifieke bronnen op die niet 
onder definitie van "reclame" vallen. Bij de huidige formulering is de definitie van reclame en 
"voorlichting" door houders van een vergunning voor het in de handel brengen een probleem. 
De talrijke uitzonderingen die de Commissie voorstelt, vormen een groot gevaar voor de 
objectiviteit van de "voorlichting": reclame kan in feite vallen onder een te ruime definitie van 
"voorlichting". Daarom verdient het de voorkeur om te spreken van specifieke, door houders 
van een vergunning voor het in de handel brengen geproduceerde "documenten", zoals 
vermeld in Titel VIII bis.

Amendement 93
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 
verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;

- informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die berust 
op wetenschappelijk bewijs en geen 
verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;

Or. en

Motivering

De informatie moet op wetenschappelijk bewijs berusten.

Amendement 94
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 

- informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 
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verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;

verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
afzonderlijk geneesmiddel bevat;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer van de richtlijn. Het moet de ondernemingen toegestaan 
worden om bepaalde informatie te blijven verstrekken. Zo vereisen de regels van de 
effectenbeurs bijvoorbeeld dat ondernemingen beleggers volledig op de hoogte houden van 
belangrijke ontwikkelingen en dat werknemers geïnformeerd moeten blijven over de zakelijke 
ontwikkelingen. "Claims over het geneesmiddel" kan worden opgevat als elke mededeling 
over de eigenschappen van een geneesmiddel, positief en negatief, en kan onbedoeld 
mededelingen over ongewenste bijwerkingen en waarschuwingen verbieden.

Amendement 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen door 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen, die onder titel VIII bis 
valt.

- informatie over receptplichtige 
geneesmiddelen die door de in de lidstaten 
bevoegde autoriteiten is goedgekeurd en 
die door houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen in goedgekeurde 
vorm aan het publiek in het algemeen 
beschikbaar wordt gesteld en onder titel 
VIII bis valt.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte
voorlichting over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen aan patiënten en het publiek in het algemeen beschikbaar worden gesteld volgens het 
"pull"-principe, waarbij patiënten en het publiek in het algemeen zo nodig toegang tot 
informatie hebben (in tegenstelling tot het "push"-principe, waarbij de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen informatie onder patiënten en het publiek in het 
algemeen verspreidt).
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Amendement 96
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen door 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen, die onder titel VIII bis 
valt.

- officieel goedgekeurde publieksgerichte 
documenten over receptplichtige 
geneesmiddelen door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
die onder titel VIII bis vallen.

Or. en

Motivering

Alle voorlichting buiten de officiële documenten om of informatie vermeld bij de eerdere 
streepjes van artikel 86, lid 2 moet officieel worden goedgekeurd voordat deze door 
farmaceutische bedrijven beschikbaar kan worden gesteld.

Amendement 97
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen door 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen, die onder titel VIII bis 
valt.

- officieel goedgekeurde documenten over 
receptplichtige geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Bij de huidige formulering is de definitie van reclame en "voorlichting" door houders van een 
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vergunning voor het in de handel brengen een probleem. De uitzonderingen die de Commissie 
voorstelt, vormen een groot gevaar voor de objectiviteit van de voorlichting, aangezien 
reclame kan vallen onder een te ruime definitie van voorlichting. Daarom verdient het de 
voorkeur om te spreken van specifieke, door houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen geproduceerde documenten, zoals vermeld in Titel VIII bis. Ondernemingen 
moet ook toegestaan worden om bepaalde informatie aan hun investeerders en medewerkers 
te blijven verstrekken, zonder dat misbruik van bedoelde informatie is toegestaan (buzz 
marketing).

Amendement 98
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- concrete informatie ten behoeve van 
investeerders en medewerkers over 
belangrijke ontwikkelingen in het bedrijf, 
op voorwaarde dat deze niet wordt 
gebruikt om bij het publiek reclame voor 
het geneesmiddel te maken;

Or. en

Motivering

Artikel 86, lid 2 van de bestaande Richtlijn 2001/83/EG somt specifieke bronnen op niet 
onder de definitie van "reclame" vallen. Bij de huidige formulering is de definitie van reclame 
en "voorlichting" door houders van een vergunning voor het in de handel brengen een 
probleem. De talrijke uitzonderingen die de Commissie voorstelt, vormen een groot gevaar 
voor de objectiviteit van de "voorlichting": reclame kan in feite vallen onder een te ruime 
definitie van "voorlichting". Daarom verdient het de voorkeur om te spreken van specifieke, 
door houders van een vergunning voor het in de handel brengen geproduceerde 
"documenten", zoals vermeld in Titel VIII bis.

Amendement 99
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 86 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 bis. Indien uitzonderingen op reclame 
zoals vermeld in lid 2 beschikbaar worden 
gesteld, worden de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
en de eventuele derde die namens hem 
optreedt als zodanig bekend gemaakt."

Or. en

Motivering

Het moet voor het publiek duidelijk zijn dat de informatie afkomstig is van de farmaceutische 
onderneming: wanneer de informatie door een derde beschikbaar wordt gesteld, moet het ook 
duidelijk zijn dat die derde optreedt namens de farmaceutische onderneming.

Amendement 100
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 86 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 bis. Indien uitzonderingen op reclame 
zoals vermeld in lid 2 beschikbaar worden 
gesteld, worden de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
en de eventuele derde die namens hem 
optreedt als zodanig bekend gemaakt."

Or. en

Motivering

Het moet voor het publiek duidelijk zijn dat de informatie afkomstig is van de farmaceutische 
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onderneming: wanneer de informatie door een derde beschikbaar wordt gesteld, moet het ook 
duidelijk zijn dat die derde optreedt namens de farmaceutische onderneming.

Amendement 101
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In artikel 86 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 ter. Hiertoe wordt de verklaring 
"Belangenverstrengeling: deze informatie 
is samengesteld en verspreid door [naam 
van de onderneming], de producent van 
[naam van het geneesmiddel]"
toegevoegd."

Or. en

Motivering

Een standaardverklaring draagt bij aan een eenvoudige vaststelling dat de informatie 
beschikbaar is gesteld door of namens een farmaceutische onderneming. Om misbruik van de 
verklaring te voorkomen, is het belangrijk dat deze begint met het woord 
"Belangenverstrengeling": anders kan de verklaring worden opgevat als een 
kwaliteitsgarantie of worden gebruikt om reclame te maken voor het imago van de 
farmaceutische onderneming.

Amendement 102
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 88, lid 2 wordt vervangen 
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door:
"2. Publiekreclame kan, behalve op 
televisie, worden gemaakt voor
geneesmiddelen die qua samenstelling en 
doel zijn bedoeld en ontwikkeld om 
zonodig met het advies van de apotheker 
maar zonder diagnose, voorschrift of 
toezicht van een arts te worden 
gebruikt."

Or. en

Motivering

Televisiereclame voor niet-receptplichtige geneesmiddelen moet worden verboden. Deze is 
uitsluitend bedoeld om het gebruik daarvan te verhogen. Reclamespots op tv zijn te kort om 
relevante informatie te verstrekken en passende waarschuwingen te geven.

Amendement 103
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 88, lid 4 komt als volgt te 
luiden:

(2) Artikel 88, lid 4 wordt geschrapt.

"4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere 
campagnes van het bedrijfsleven in het 
belang van de volksgezondheid, die door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
zijn goedgekeurd.";

Or. en

Motivering

De bestaande wetgeving beperkt de mogelijkheid van publieke "voorlichtingscampagnes" tot 
inentingen. Dat bleek al dubieus (eenzijdige informatie). Dankzij de nieuwe formulering kan 
de industrie "in het belang van de volksgezondheid" campagnes over elk onderwerp beginnen. 
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Dat is onaanvaardbaar. Alleen de bevoegde autoriteiten moet worden toegestaan om 
campagnes met betrekking tot de volksgezondheid te houden. De wet staat de industrie reeds 
toe om informatie over de volksgezondheid te geven, voor zover die geen verwijzing naar een 
geneesmiddel bevat (Artikel 86, lid 2, derde streepje).

Amendement 104
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 88, lid 4 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere 
campagnes van het bedrijfsleven in het 
belang van de volksgezondheid, die door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
zijn goedgekeurd."

Or. en

Motivering

De nieuwe formulering van artikel 88, lid 4 biedt de industrie de mogelijkheid om "in het 
belang van de volksgezondheid" campagnes over elk onderwerp te houden om mensen van 
een ziekte bewust te maken. De bestaande wetgeving beperkt die mogelijkheid tot 
inentingscampagnes. De voorgestelde wetswijziging kan leiden tot ziektebangmakerij, wat 
grote risico's voor de volksgezondheid meebrengt. Bovendien biedt de bestaande wetgeving 
de ondernemingen al de mogelijkheid om campagnes over gezondheidskwesties te houden 
(bijvoorbeeld screening op kanker), voor zover er geen claims over geneesmiddelen zijn.

Amendement 105
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 88, lid 4 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere 
campagnes van het bedrijfsleven in het 
belang van de volksgezondheid, die door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
zijn goedgekeurd."

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie heft het reclameverbod op in het kader van door de lidstaten 
goedgekeurde campagnes om mensen van een ziekte bewust te maken. Dat is onnodig en 
levert het gevaar van ziektebangmakerij op. De bestaande wetgeving staat ondernemingen al 
toe om campagnes over gezondheidskwesties te voeren (bijvoorbeeld screening op kanker).

Amendement 106
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
2001//83/EG
Artikel 88 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 88, lid 4 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere 
campagnes van het bedrijfsleven in het 
belang van de volksgezondheid, die door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
zijn goedgekeurd."

Or. en
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Motivering

Om voor "andere campagnes" een uitzondering te maken op het algemeen verbod op 
publieksreclame draagt het gevaar in zich mee dat verwijzingen naar receptplichtige 
geneesmiddelen in toekomstige reclamecampagnes worden verhuld als "campagnes in het 
belang van de volksgezondheid" om zo de patiënten te bereiken. Recent bewijs van misbruik, 
bijvoorbeeld de agressieve marketingcampagne voor het HPV-vaccin Gardasil°, pleit tegen 
de uitzondering van vaccins op het verbod van publieksreclame. In plaats van de reclame 
voor vaccins moeten de zorgautoriteiten campagnes over de volksgezondheid gaan houden.

Amendement 107
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
2001//83/EG
Artikel 88 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere campagnes
van het bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, die door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd.

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere 
voorlichtingscampagnes van het 
bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, wanneer de nationale 
autoriteiten het gevaar groot achten.

Or. en

Motivering

Voordat er een campagne wordt gehouden, moeten de nationale autoriteiten zich ervan 
vergewissen dat het gevaar groot.

Amendement 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes en andere campagnes
van het bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd.

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde 
inentingscampagnes in het belang van de 
volksgezondheid, die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 109
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Richtlijn 2001/83/EC
Artikel 88 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor door het bedrijfsleven gevoerde
inentingscampagnes en andere campagnes 
van het bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd.

4. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet 
voor inentingscampagnes in het belang van 
de volksgezondheid, die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd.

Or. fr

Motivering

De door de Europese Commissie voorgestelde formulering is veel te vaag en maakt het 
mogelijk om campagnes op te zetten over elk onderwerp in verband met de volksgezondheid.

Amendement 110
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt  4 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 94 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 94, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. In het kader van de directe of 
indirecte bevordering van de verkoop 
van geneesmiddelen door houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen of een derde die optreedt namens 
of op last van die houders aan personen 
die gerechtigd zijn om deze voor te
schrijven of af te leveren, is het 
verboden om hun cadeaus, premies of 
voordelen in geld of in natura toe te 
kennen, aan te bieden of in het 
vooruitzicht te stellen […]."

Or. en

Motivering

Er mag totaal geen sprake zijn van cadeaus of andere voordelen, aangezien onderzoek 
uitwijst dat het gevoel om iets terug te moeten doen van grote invloed op het gedrag is, zelfs 
in het geval van kleine cadeaus.

Amendement 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 - bis( nieuw), in te voegen voorafgaand aan artikel 100 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 -bis
De lidstaten en de Europese Commissie 
ondersteunen de onafhankelijke 
voorlichting over geneesmiddelen van het 
publiek in het algemeen. Daartoe 
presenteren de lidstaten na raadpleging 
van de belanghebbenden, zoals 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiëntenorganisaties, 
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een nationaal programma voor de 
patiëntenvoorlichting. De voorlichting 
geschiedt zowel in elektronische als 
gedrukte vorm. De Commissie verleent 
assistentie en organiseert de uitwisseling 
van de beste praktijken.
De lidstaten en de Commissie verlenen 
financiële steun aan onafhankelijke 
geneesmiddeleninformatiecentra, en ze 
moedigen de ontwikkeling van 
onafhankelijke, continue 
voorlichtingsprogramma's voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en de ontwikkeling van 
hun vermogen tot kritisch oordelen aan.

Or. en

Amendement 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 –bis bis (nieuw), in te voegen voorafgaand aan artikel 100 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 –bis bis
De lidstaten waarborgen dat de verplichte 
voorlichting vermeld in artikel 100 ter, lid 
1, via de nationale internetsites over de 
gezondheidszorg in de officiële taal of 
talen van de lidstaat waar de website is 
geregistreerd, beschikbaar wordt gesteld.
Een bevoegde autoriteit van de lidstaat of 
een door de bevoegde autoriteit 
aangewezen orgaan houdt 
overeenkomstig artikel 100 octies toezicht 
op deze websites. De websites worden 
bijgewerkt en beheerd in samenwerking 
met belanghebbenden zoals 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiëntenorganisaties.
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De voorlichting communiceert op een 
heldere, beschrijvende en 
patiëntvriendelijke manier zowel de 
voordelen als risico's en bevat een link 
naar de nationale website over de 
veiligheid van geneesmiddelen. De 
internetsites verschaffen patiënten de 
verplichte informatie over alle 
beschikbare geneesmiddelen in de lidstaat 
die zowel centraal door het Europees 
Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling als lokaal in 
de lidstaat zijn toegelaten.
De internetsites moeten tevens algemene 
informatie bevatten over de behandeling 
met en zonder geneesmiddelen van de 
verschillende aandoeningen, met inbegrip 
van zeldzame aandoeningen, ter 
bevordering van een volksgezondheid van 
hoog niveau.
Ze kunnen bovendien andere informatie 
bevatten zoals vermeld in artikel 100 ter, 
lid 2, en zoals gedefinieerd in de 
richtsnoeren van de Commissie voor 
toegelaten informatie.

Or. en

Amendement 113
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting te geven
over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen, voor zover deze 
voorlichting in overeenstemming is met de 

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, officiële documenten op hun 
website beschikbaar te stellen over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
in de officiële talen van de lidstaten 
waarin deze zijn toegelaten.
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bepalingen van deze titel. Voor de 
toepassing van titel VIII wordt dergelijke 
voorlichting geacht geen reclame te zijn.

De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
tevens toe om op hun website informatie 
beschikbaar te stellen over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen zoals 
vermeld in artikel 86, lid 2.
Wanneer dergelijke informatie 
beschikbaar wordt gesteld, worden de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen en een eventuele derde 
die optreedt namens de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
duidelijk bekend gemaakt.

Or. en

Motivering

Het moet farmaceutische ondernemingen uitsluitend toegestaan worden om officiële 
documenten of documenten die vallen onder artikel 86, lid 2, openbaar te maken.

Amendement 114
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting te geven over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen, 
voor zover deze voorlichting in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
deze titel. Voor de toepassing van titel VIII 
wordt dergelijke voorlichting geacht geen 
reclame te zijn.

1. Onverlet het belang van de rol die de 
nationale bevoegde autoriteiten en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg spelen bij het informeren 
van patiënten en het publiek in het 
algemeen over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen, staan de lidstaten de 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen toe om, hetzij direct hetzij 
indirect via een derde, aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren 
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voorlichting te geven over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen, voor zover 
deze voorlichting in overeenstemming is 
met de bepalingen van deze titel. Voor de 
toepassing van titel VIII wordt dergelijke 
voorlichting geacht geen reclame te zijn.

Or. en

Motivering

Het is van belang te onderstrepen dat de nationale bevoegde autoriteiten en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg voor patiënten en het publiek in het algemeen de 
belangrijkste en voornaamste bronnen zijn voor betrouwbare, objectieve voorlichting over 
geneesmiddelen. Houders van een vergunning voor het in de handel brengen kunnen 
aanvullende informatie verschaffen, maar kunnen niet de plaats van de nationale bevoegde 
autoriteiten en de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg innemen.

Amendement 115
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting te geven
over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen, voor zover deze 
voorlichting in overeenstemming is met de 
bepalingen van deze titel. Voor de 
toepassing van titel VIII wordt dergelijke 
voorlichting geacht geen reclame te zijn.

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde van wie bekend wordt gemaakt dat 
hij optreedt namens de houder van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen, aan het publiek in het algemeen 
of aan particulieren officieel goedgekeurde 
documenten of concrete informatie over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen
beschikbaar te stellen, voor zover dit in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
deze titel.

Or. en
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Motivering

De Richtlijn moet zich richten op het recht van patiënten op toegang tot betrouwbare 
informatie. Bij de huidige formulering is de definitie van reclame en "voorlichting" door 
houders van een vergunning voor het in de handel brengen een probleem. Ten behoeve van de 
duidelijkheid verdient het de voorkeur om te spreken van "officieel goedgekeurde documenten 
of concrete informatie" zoals vermeld in Titel VIII bis.

Amendement 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting te geven over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen, 
voor zover deze voorlichting in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
deze titel. Voor de toepassing van titel VIII 
wordt dergelijke voorlichting geacht geen 
reclame te zijn.

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde die handelt uit naam van de houder 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen, aan het publiek in het algemeen 
of aan particulieren door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde voorlichting 
over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen beschikbaar te stellen, 
voor zover deze voorlichting en de manier 
waarop deze wordt verstrekt in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
deze titel. Voor de toepassing van titel VIII 
wordt dergelijke voorlichting geacht geen 
reclame te zijn. Wanneer deze voorlichting 
beschikbaar wordt gesteld, worden de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen en een eventuele derde 
bekend gemaakt, en wordt een eventuele 
derde die namens de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
optreedt, duidelijk als zodanig bekend 
gemaakt.

Or. en
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Motivering

Deze richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte
voorlichting over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen aan patiënten en het publiek in het algemeen beschikbaar worden gesteld volgens het 
"pull"-principe, waarbij patiënten en het publiek in het algemeen zo nodig toegang tot 
informatie hebben (in tegenstelling tot het "push"-principe, waarbij de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen informatie onder patiënten en het publiek in het 
algemeen verspreidt).

Amendement 117
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting te geven over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen, 
voor zover deze voorlichting in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
deze titel. Voor de toepassing van titel VIII 
wordt dergelijke voorlichting geacht geen 
reclame te zijn.

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren officieel door de 
nationale of Europese bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde voorlichting te 
geven over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen, voor zover deze 
voorlichting in overeenstemming is met de 
bepalingen van deze titel. Voor de 
toepassing van titel VIII wordt dergelijke 
voorlichting geacht geen reclame te zijn. 
Wanneer deze voorlichting beschikbaar 
wordt gesteld, worden de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
en een eventuele derde bekend gemaakt, 
en wordt een eventuele derde die namens 
de houder van een vergunning voor het in 
de handel brengen optreedt, duidelijk als 
zodanig bekend gemaakt.

Or. en
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Motivering

De door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of namens hen 
optredende derden aan patiënten of het publiek in het algemeen verstrekte voorlichting moet 
door nationale regelgevende instanties worden gevalideerd en vallen onder strikte 
toezichtmechanismen, waarbij geldboetes door nationale en Europese regelgevers worden 
opgelegd. De bron van de voorlichting moet altijd worden onthuld.

Amendement 118
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting te geven over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen, 
voor zover deze voorlichting in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
deze titel. Voor de toepassing van titel VIII 
wordt dergelijke voorlichting geacht geen 
reclame te zijn.

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren voorlichting beschikbaar 
te stellen over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen, voor zover deze 
voorlichting in overeenstemming is met de 
bepalingen van deze titel. Voor de 
toepassing van titel VIII wordt dergelijke 
voorlichting geacht geen reclame te zijn.

Or. en

Motivering

Om bij het toekennen van de verantwoordelijkheid in geval van inbreuk op de wet problemen 
te voorkomen, is het van belang dat de houder van een vergunning voor het in de handel 
brengen die het publiek mededelingen over zijn product wil doen, dat rechtstreeks doet.

Amendement 119
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg die tijdens een openbare 
gelegenheid, in drukwerk en/of via radio, 
televisie of internet voorlichting geven 
over farmaceutische producten of 
medische hulpmiddelen, moeten hun 
belangen openbaar maken, d.w.z. hun 
financiële banden met de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
of met derden die namens hen werken. 
Dat geldt ook in het geval van consultancy 
en het geven van technisch advies over het 
product of de producten in kwestie.

Or. en

Amendement 120
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet onder deze titel begrepen is: Schrappen
a) informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 
verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;
b) materiaal dat door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt verstrekt om 
onder patiënten te verspreiden.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van aansluiting op en samenhang met de vermelde doelen van het voorstel, en 
om beter te waarborgen dat de gegeven voorlichting niet publicitair van aard is, moeten de 
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bepalingen van de punten a) en b) van de richtlijn vallen onder de werkingssfeer van Titel 
VIII.

Amendement 121
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 
verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is overbodig, aangezien het is vervat in artikel 86, lid 2.

Amendement 122
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 
verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;

Schrappen

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de samenhang van de tekst en met name voor de duidelijkheid van Titel VIII 
en VIII bis, moet deze bepaling ("informatie" van houders van een vergunning voor het in de 
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handel brengen betreffende gezondheid of ziekten bij de mens) gezien blijven worden als een 
uitzondering op het reclameverbod (artikel 86, lid 2 van de bestaande geconsolideerde 
Richtlijn 2001/83/EG) en vallen onder de werkingssfeer van Titel VIII.

Amendement 123
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) materiaal dat door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt verstrekt om 
onder patiënten te verspreiden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Materiaal dat door houders van een vergunning voor het in de handel brengen aan 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verstrekt om onder patiënten te verspreiden, 
mag niet worden uitgezonderd van de titel " Publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen": er is geen reden waarom hier geen toezicht op zou hoeven zijn. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg mogen niet voor de verspreiding van 
reclamemateriaal worden gebruikt.

Amendement 124
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) materiaal dat door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt verstrekt om 

Schrappen
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onder patiënten te verspreiden.

Or. en

Motivering

Drukwerk dat aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verstrekt voor 
verspreiding onder patiënten, moet aan dezelfde criteria voldoen als de overige middelen 
voor de verspreiding van informatie. Het is daarom redelijk dat dit soort materiaal ook onder 
deze titel valt. Ook beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen door reclame 
bevattend materiaal beïnvloed worden. Er bestaat geen objectieve reden waarom de 
bepalingen in deze titel niet zouden gelden voor materiaal dat door bedrijven aan 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verstrekt voor verspreiding onder patiënten.

Amendement 125
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) materiaal dat door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt verstrekt om 
onder patiënten te verspreiden.

b) materiaal dat door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt verstrekt.

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar om door houders van een vergunning voor het in de handel brengen 
via beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg aan patiënten verstrekt materiaal uit te sluiten. 
Deze titel kan derhalve alleen materiaal uitsluiten dat alleen aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verstrekt.

Amendement 126
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) concrete informatie (waaronder 
informatie of verklaringen verstrekt aan 
mediaorganisaties, hetzij ter inwilliging 
van een direct verzoek om informatie 
hetzij via verspreiding van deze informatie 
via congressen of schriftelijke 
persberichten, alsmede informatie of 
verslagen ten behoeve van 
aandeelhouders en/of regelgevers) en de 
bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld 
over wijziging van de verpakking, 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
vergoedingen, voor zover ze niet zijn 
bedoeld als reclame voor een afzonderlijk 
geneesmiddel;

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het amendement op artikel 86, lid 2, en is bedoeld om de 
werkingssfeer van de richtlijn te verhelderen. Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen moet worden toegestaan om bepaalde informatie te verstrekken. De regels 
van de effectenbeurs vereisen dat ondernemingen beleggers volledig op de hoogte houden van 
belangrijke ontwikkelingen en dat werknemers geïnformeerd blijven over de zakelijke 
ontwikkelingen. Om een juiste verstrekking van dat soort informatie mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk om die te specificeren.

Amendement 127
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis – lid 2 – letter b ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) materiaal dat voor hun eigen 
gebruik aan beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verstrekt.

Or. en

Motivering

Er moet gewaarborgd zijn dat informatie die voor hun eigen gebruik aan beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verstrekt, niet onder de richtlijn valt.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis bis
De nationale autoriteiten organiseren 
samen met de industrie, 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiëntenorganisaties 
voorlichtingscampagnes met het doel de 
gezondheidsvaardigheden van het publiek 
in het algemeen en particulieren te 
verbeteren of een gezonde leefstijl te 
stimuleren. Deze voorlichtingscampagnes 
kunnen onder andere betrekking hebben 
op zaken zoals de risico's van nagemaakte 
geneesmiddelen, een verstandig gebruik 
van geneesmiddelen, de rechten van 
patiënten die deelnemen aan klinische 
studies of behoorlijk bestuur 
(transparantie, mogelijke 
belangenverstrengeling). Deze campagnes 
omvatten geen verkoopbevorderende 
claims over enig product.

Or. en



AM\817858NL.doc 77/193 PE441.215v02-00

NL

Motivering

Voor een betere bescherming van de menselijke gezondheid kunnen voorlichtingscampagnes 
op initiatief van de nationale autoriteiten met verbetering van de gezondheidsvaardigheden 
als doel voor patiënten heel nuttig en gunstig zijn. Om de kwaliteit van deze 
voorlichtingscampagnes te verhogen en te waarborgen dat ze de patiënten op doeltreffende 
wijze bereiken, moeten de nationale autoriteiten gebruik maken van de deskundigheid op dat 
vlak van de industrie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiëntenorganisaties.

Amendement 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende soorten voorlichting over
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar stellen:
a) de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport;

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen stellen met betrekking tot 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
aan het publiek in het algemeen of aan 
particulieren de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport beschikbaar. Er wordt 
een feitenkader over het geneesmiddel 
aan de bijsluiter toegevoegd. De 
informatie in dat kader wordt duidelijk 
leesbaar en opvallend gepresenteerd en is 
goed van de overige tekst te 
onderscheiden. Het kader bevat een korte 
beschrijving van de nodige feiten over het 
geneesmiddel zodat de patiënt het nut en 
de eventuele risico's van het geneesmiddel 
begrijpt en het op een veilige, juiste 
manier gebruikt. Het kader bevat 
bovendien een korte samenvatting van de 
uitkomsten van klinische studies. Voordat 
het feitenkader over het geneesmiddel 
wordt toegevoegd, wordt het door de 
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bevoegde autoriteiten goedgekeurd; 
voorafgaand aan de goedkeuring worden 
patiëntenorganisaties naar behoren 
gehoord ter verzekering dat de vorm voor 
de patiënten geschikt is. Deze informatie 
wordt in alle talen van de EU zowel in 
elektronische als gedrukte vorm en in een 
voor gehandicapten toegankelijk formaat 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet niet-publiciteitsgerichte
voorlichting over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen aan patiënten en het publiek in het algemeen beschikbaar worden gesteld volgens het 
"pull"-principe, waarbij patiënten en het publiek in het algemeen zo nodig toegang tot 
informatie hebben (in tegenstelling tot het "push"-principe, waarbij de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen informatie onder patiënten en het publiek in het 
algemeen verspreidt).

Amendement 130
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende soorten voorlichting over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar stellen:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende documenten over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar stellen:

Or. en

Motivering

Bij de huidige formulering is de definitie van reclame en voorlichting een probleem. Daarom 
verdient de term "documenten" de voorkeur.
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Amendement 131
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende soorten voorlichting over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar stellen:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende documenten over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar stellen.

Or. en

Motivering

Hoewel het voor de bevoegde autoriteiten verplicht moet zijn om bepaalde informatie 
beschikbaar te stellen, moet dit voor de houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen uitsluitend optioneel zijn.

Amendement 132
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende soorten voorlichting over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar stellen:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 
volgende soorten voorlichting over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
via hun website beschikbaar stellen:

Or. en
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Amendement 133
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport;

a) de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport. Deze informatie moet 
worden gepresenteerd in de vorm van een 
alfabetisch of per therapeutische klasse 
gerangschikte lijst zonder afbeeldingen of 
aanvullende informatie. Er moet een 
verklaring zijn bijgevoegd over de 
beschikbaarheid van dezelfde informatie 
op de website van de nationale bevoegde 
autoriteit en de website van het Europees 
Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling. De 
documenten moeten beschikbaar worden 
gesteld in een pdf-formaat dat de officieel 
goedgekeurde, door de bevoegde 
autoriteiten opgestelde informatie trouw 
weergeeft.

Or. en

Amendement 134
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de samenvatting van de a) de samenvatting van de 
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productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde
beoordelingsrapport;

productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport.

Deze informatie moet worden 
gepresenteerd in de vorm van een 
alfabetisch of per therapeutische klasse 
gerangschikte lijst zonder afbeeldingen of 
aanvullende informatie, met uitzondering 
van een verklaring over de 
beschikbaarheid van dezelfde informatie 
op de website van de nationale bevoegde 
autoriteit of het Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling.
De informatie moet beschikbaar worden 
gesteld in een pdf-formaat dat de officieel 
goedgekeurde, door de bevoegde 
autoriteiten opgestelde informatie trouw 
weergeeft.

Or. en

Motivering

Officieel goedgekeurde voorlichting moet in alle lidstaten in dezelfde mate beschikbaar zijn. 
De presentatie moet neutraal zijn, zodat de informatie niet voor reclamedoeleinden wordt 
gebruikt. De voorlichting moet identiek zijn aan de officieel goedgekeurde versie en het 
publiek moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat dezelfde informatie ook 
toegankelijk is via de websites van de bevoegde autoriteiten, die voorlichting bevatten over 
alle producten en niet uitsluitend die van het desbetreffende farmaceutische bedrijf.

Amendement 135
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de samenvatting van de a) de samenvatting van de 
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productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport;

productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport. Deze informatie moet 
in alle lidstaten in de dezelfde mate zowel 
in elektronische als gedrukte vorm en in 
een voor gehandicapten toegankelijk 
formaat beschikbaar worden gesteld.
Vertegenwoordigende 
patiëntenorganisaties worden betrokken 
bij de ontwikkeling en beschikbaarstelling 
van deze informatie aan patiënten.

Or. en

Motivering

There should be a move towards a real "patient leaflet" and patients' organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups. Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Amendement 136
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 

a) de meest recente samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
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beoordelingsrapport; beoordelingsrapport;

Or. en

Motivering

Er moet expliciet worden vermeld dat uitsluitend de meest recente informatie beschikbaar 
mag worden gesteld.

Amendement 137
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het 
door de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Een geherformuleerde versie van de bijsluiter kan afbreuk aan het origineel doen - we kunnen 
ons beter concentreren op een betere leesbaarheid van de officiële bijsluiter.

Amendement 138
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EC
Artikel 100 ter – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het 
door de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er moet worden vermeden dat de samenvatting van de productkenmerken of de bijsluiter 
onvolledig is. Bovendien leidt de presentatie van de informatie op verschillende manieren 
mogelijk tot verwarring bij de patiënt.

Amendement 139
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het 
door de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Freestyle informatie is overbodig.
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Amendement 140
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het 
door de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 141
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het 
door de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens horen het publiek toe en moeten beschikbaar worden gesteld aan 
onafhankelijke onderzoekers die ze willen analyseren ten behoeve van een vroege detectie van 
veiligheidsrisico's. Het is niet doeltreffend om de farmaceutische industrie toe te staan 
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uitsluitend met gebruikmaking van enkele elementen uit de samenvatting van de 
productkenmerken documenten op te stellen en een "freestyle" bijsluiter te produceren. Twee 
soorten bijsluiters, een officieel goedgekeurde en een herschreven versie van de producent, 
kan ook verwarrend zijn, aangezien dat leidt tot de verspreiding van reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen en tot een administratieve last voor de zorgautoriteiten.

Amendement 142
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het 
door de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Er worden veel inspanningen gepleegd door de nationale en Europese autoriteiten 
(raadpleging van het EMA over het model van de bijsluiter) en de Commissie (voorstel inzake 
geneesmiddelenbewaking) ter verbetering van de bijsluiters. Ook farmaceutische 
ondernemingen investeren met gebruikerstests in de ontwikkeling van 
gebruikersvriendelijkere bijsluiters. Het is nodig om de officieel goedgekeurde informatie te 
verbeteren en toegankelijker te maken, maar het is overbodig om extra geld uit te geven aan 
de samenstelling van en het toezicht op "freestyle" bijsluiters. Een officieel goedgekeurde en 
freestyle bijsluiter naast elkaar wekken verwarring bij de consument.

Amendement 143
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd, te weten begrijpelijk 
voor het publiek in het algemeen of 
particulieren zonder afbreuk te doen aan 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
informatie. De reden voor de presentatie 
van de informatie op een andere manier 
moet goed worden gemotiveerd;

Or. en

Motivering

Er moet benadrukt worden dat de informatie in lekentaal moet worden gesteld, met behoud 
van de kwaliteit. Aangezien de informatie reeds bestaat en op een bepaalde manier is 
gepresenteerd alsmede om verwarring bij het publiek te voorkomen, moet er een gegronde 
reden zijn om de informatie op een andere manier te presenteren.

Amendement 144
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere
manier gepresenteerd;

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een 
patiëntvriendelijke manier gepresenteerd, 
zonder afbreuk te doen aan de 



PE441.215v02-00 88/193 AM\817858NL.doc

NL

uitgebreide, onpartijdige vorm van de 
beschikbaar gestelde informatie;

Or. en

Motivering

Verbetering van de bijsluiter is van essentieel belang voor een betere voorlichting over 
geneesmiddelen van de patiënten en het publiek in het algemeen. Maar de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen de mogelijkheid bieden om belangrijke informatie 
op een andere manier te presenteren, kan verwarring onder patiënten en het publiek in het 
algemeen scheppen en kan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen in 
staat stellen om onzuivere informatie te verstrekken (bijvoorbeeld informatie weglaten, 
nadruk leggen op de voordelen van een geneesmiddel en de risico's bagatelliseren). Daarom 
is het van essentieel belang om te onderstrepen dat informatie uitsluitend op een 
patiëntvriendelijkere manier beschikbaar mag worden gesteld als er geen afbreuk aan de 
kwaliteit van de informatie wordt gedaan.

Amendement 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere
manier gepresenteerd;

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een manier 
gepresenteerd die begrijpelijk is voor het 
publiek in het algemeen of voor 
particulieren zonder dat daarbij de 
kwaliteit of betrouwbaarheid van de 
informatie in het geding komt;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de presentatie van de informatie op een andere manier 
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het vermogen van patiënten tot een beter begrip daarvan moet verhogen en 
patiëntvriendelijker moet zijn.

Amendement 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd;

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport;

Or. en

Motivering

De farmaceutische industrie mag niet de vrijheid krijgen om "freestyle" bijsluiters te 
produceren, wat de deur naar selectieve informatie openzet en leidt tot een situatie waarin er 
twee soorten bijsluiters circuleren: de officieel goedgekeurde en de freestyle versie. Daarvoor 
in de plaats moet de officiële, goedgekeurde bijsluiter worden verbeterd en voor patiënten 
toegankelijker worden gemaakt. In het bijzonder artikel 59 van de richtlijn, die de inhoud van 
de bijsluiter specificeert, moet worden geoptimaliseerd ter verbetering van de kwaliteit en 
duidelijkheid van de etikettering en de bijsluiter.

Amendement 147
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de bijsluiter;

Or. en

Motivering

Het is niet doeltreffend om de farmaceutische industrie toe te staan uitsluitend met 
gebruikmaking van enkele elementen uit de samenvatting van de productkenmerken, los van 
de andere elementen die voor een goed begrip nodig zijn, documenten op te stellen en een 
"freestyle" bijsluiter te produceren. Het kan ook verwarrend zijn om twee soorten bijsluiters, 
een officieel goedgekeurde en een herschreven versie van de producent, te laten circuleren. 
Het risico bestaat dat dat leidt tot de verspreiding onder het publiek van reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen en tot een administratieve last voor de zorgautoriteiten.

Amendement 148
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit punt is overbodig aangezien artikel 86 van de bestaande Richtlijn 2001/83/EG "concrete 
informatie (…) voor zover daarin geen gegevens over het geneesmiddel staan" reeds toestaat 
(amendement 11 stelt toevoeging voor van "informatie over de risico's van het geneesmiddel 
voor het milieu"). Om het verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen in stand te houden, 
is behoud van de woorden "voor zover daarin geen gegevens over het geneesmiddel staan"
van belang.
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Amendement 149
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de bestaande bepalingen in artikel 86, lid 2, is dit deels overbodig. De indiener stelt 
voor om informatie over het milieueffect aan artikel 86, lid 2, toe te voegen, in welk geval 
deze bepaling geheel overbodig wordt.

Amendement 150
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

c) informatie over het verwijderen van 
niet-gebruikt geneesmiddel of van de van 
geneesmiddelen afgeleide afvalstoffen, 
alsmede de vermelding van eventueel 
bestaande inzamelingssystemen.

Or. en
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Motivering

Het is noodzakelijk de betekenis van de informatie over het milieueffect van het geneesmiddel 
te verhelderen. Het tweede deel van het punt moet geschrapt worden, aangezien het niet 
aansluit op art. 86 van de bestaande wetgeving, dat reeds toestaat dat "concrete informatie en 
de bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld over wijziging van de verpakking, 
waarschuwingen voor ongewenste bijwerkingen in het kader van de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover daarin geen claims over het geneesmiddel staan"
niet in titel VIII begrepen zijn.

Amendement 151
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 b – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

c) informatie over het verwijderen van 
niet-gebruikte geneesmiddel of van de van
geneesmiddelen afgeleide afvalstoffen, 
alsmede de vermelding van eventueel 
bestaande inzamelingssystemen, voor 
zover daarin geen gegevens over het 
geneesmiddel staan;

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk de betekenis van de informatie over het milieueffect van het geneesmiddel 
te verhelderen en te waarborgen dat er geen sprake is van claims over het geneesmiddel. Het 
tweede deel van het lid moet geschrapt worden. De formulering van het voorgestelde art. 100 
ter, punt c kan leiden tot verklaringen zoals "Vanaf vandaag is receptplichtig geneesmiddel 
XH 20% goedkoper dan eerst". Of "De nieuwe LK-verpakking bevat nu 30 pillen meer dan 
eerst". Dat moet vermeden worden, want dat is duidelijk reclame.

Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, beschikbaarheid en prijzen 
en concrete informatie, voor zover er geen 
vergelijking met een eerdere situatie of 
ander, soortgelijk geneesmiddel wordt 
getrokken, en de bijbehorende 
documentatie over een geneesmiddel, 
bijvoorbeeld over een wijziging van de 
verpakking, vergoedingen of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

Or. en

Motivering

Er zijn enkele verduidelijkingen nodig betreffende de informatie over prijzen en vergoedingen, 
zodat houders van een vergunning voor het in de handel brengen geen vergelijkingen trekken 
met eerdere situaties en andere, soortgelijke producten, die van invloed zijn op de keuze van 
de patiënt. Het doel is te waarborgen dat de informatie objectief en concreet blijft en niet tot 
aankoop aanzet. Het is ook zinvol de vergoeding in de lijst op te nemen als voorbeeld van 
concrete informatie die onder deze bepaling moet worden toegestaan.

Amendement 153
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;
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Or. en

Amendement 154
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

c) informatie over milieueffecten van het 
geneesmiddel, prijzen en concrete 
informatie en de bijbehorende 
documentatie, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen, interacties en contra-
indicaties;

Or. en

Motivering

Interacties en contra-indicaties zij net zo belangrijk als waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen.

Amendement 155
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de periodieke veiligheidsverslagen;

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens horen het publiek toe en moeten beschikbaar worden gesteld aan 
onafhankelijke onderzoekers die ze willen analyseren ten behoeve van een vroege detectie van 
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veiligheidsrisico's. Het is niet doeltreffend om de farmaceutische industrie toe te staan 
uitsluitend met gebruikmaking van enkele elementen uit de samenvatting van de 
productkenmerken documenten op te stellen en een "freestyle" bijsluiter te produceren. Twee 
soorten bijsluiters, een officieel goedgekeurde versie en een herschreven versie van de 
producent, kan ook verwarrend zijn, aangezien dat leidt tot de verspreiding van reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen en tot een administratieve last voor de zorgautoriteiten.

Amendement 156
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen mogen niet de mogelijkheid 
krijgen om informatie beschikbaar te stellen over de uitkomsten van wetenschappelijke 
studies zonder interventie - aangezien deze vaak voor reclamedoeleinden worden gebruikt en 
niet zijn gereguleerd.

Amendement 157
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

De Commissie zegt dat wetenschappelijke niet-interventiestudies "vaak van gebrekkige 
kwaliteit zijn en reclamedoeleinden dienen". Bovendien wordt alle relevante informatie over 
studies in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken opgenomen, die deel 
uitmaakt van het registratiedossier voor toelating. Het is onnodig om de farmaceutische 
industrie toe te staan er slechts enkele stukjes informatie uit te pikken die los staan van de 
overige elementen, die voor een goed begrip allemaal nodig zijn. De presentatie van een 
specifiek geneesmiddel moet als reclame worden beschouwd.

Amendement 158
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De Europese Commissie zegt dat wetenschappelijke niet-interventiestudies "vaak van 
gebrekkige kwaliteit zijn en reclamedoeleinden dienen" (zie Strategie voor een betere 
bescherming van de volksgezondheid door versterking en stroomlijning van de EU-
geneesmiddelenbewaking, punt 3.2.5). Daarom mogen ze niet worden gebruikt als basis voor 
de voorlichting van het publiek. De presentatie van een specifiek geneesmiddel als oplossing 
ter voorkoming of behandeling van een kwaal moet als reclame worden beschouwd.

Amendement 159
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit punt betreft niet door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde en verborgen "push"
informatie die tot afwijkend gebruik kan leiden. De Commissie heeft opgemerkt dat niet-
interventiestudies vaak van gebrekkige kwaliteit zijn en reclamedoeleinden dienen. Alle 
relevante informatie over studies wordt in de bijsluiter en de samenvatting van de 
productkenmerken opgenomen, die deel uitmaakt van het registratiedossier voor toelating; 
het is onnodig om de farmaceutische industrie toe te staan enkele elementen uit hun context 
uit de samenvatting van de productkenmerken te pikken, aanzien dan het risico van 
verspreiding van een reclameboodschap onder het publiek ontstaat.
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Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement betreft door de bevoegde autoriteiten tijdens de registratie van 
geneesmiddelen niet goedgekeurde en feitelijk verborgen "push" informatie. Alle relevante 
informatie over studies wordt in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken 
opgenomen, die deel uitmaakt van het registratiedossier voor toelating.

Amendement 161
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

d) overige informatie over
geneesmiddelen begrepen onder deze titel, 
die voldoet aan de criteria van artikel 100 
quinquies en niet bedoeld is als reclame 
voor een afzonderlijk product.
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Or. en

Motivering

De formulering van de voorgestelde tekst is moeilijk te begrijpen en in de praktijk toe te 
passen. Deze zou tot uiteenlopende praktijken in de lidstaten leiden en bijvoorbeeld ook de 
informatieverstrekking over klinische studies via transparante databanken voor klinische 
studies in gevaar brengen, wat duidelijk schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid en in 
niemands belang kan zijn.

Amendement 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over geneesmiddelen 
betreffende wetenschappelijke studies 
zonder interventie, of begeleidende 
maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen, of informatie waarbij het 
geneesmiddel wordt gepresenteerd in de 
context van de kwaal die moet worden 
voorkomen of behandeld.

d) maatregelen bij preventie en medische 
behandelingen. Deze informatie wordt 
voorafgaand aan de beschikbaarstelling 
overeenkomstig artikel 20 ter, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 grondig 
door het bureau onderzocht.

Or. en

Amendement 163
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) overige informatie over 
receptplichtige geneesmiddelen begrepen 
onder deze titel, zoals de resultaten van 
farmaceutisch en preklinisch onderzoek, 
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die voldoet aan de criteria van artikel 100 
quinquies en geen reclame maakt voor 
een afzonderlijk product.

Or. en

Motivering

De patiënten moeten de gelegenheid krijgen om informatie over de farmaceutische en 
preklinische onderzoeken en klinische studies te verkrijgen. Met het oog op de commerciële 
gevoeligheid van deze onderzoeken en studies kan de farmaceutische ondernemingen echter 
niet worden verplicht om deze onderzoeken en studies beschikbaar te stellen; hen moet echter 
wel worden toegestaan om die documentatie naar eigen wens openbaar te maken.

Amendement 164
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 ter – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de preklinische en klinische 
gegevens over hun product.

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens horen het publiek toe en moeten beschikbaar worden gesteld aan 
onafhankelijke onderzoekers die ze willen analyseren ten behoeve van een vroege detectie van 
veiligheidsrisico's. Het is niet doeltreffend om de farmaceutische industrie toe te staan 
uitsluitend met gebruikmaking van enkele elementen uit de samenvatting van de 
productkenmerken documenten op te stellen en een "freestyle" bijsluiter te produceren. Twee 
soorten bijsluiters, een officieel goedgekeurde en een herschreven versie van de producent, 
kan ook verwarrend zijn, aangezien dat leidt tot de verspreiding van reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen en tot een administratieve last voor de zorgautoriteiten.



AM\817858NL.doc 101/193 PE441.215v02-00

NL

Amendement 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie of de radio beschikbaar stellen. De 
voorlichting mag alleen via de volgende 
kanalen beschikbaar worden gesteld:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde voorlichting 
aan het publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie, radio of kranten, tijdschriften of 
soortgelijke publicaties beschikbaar 
stellen. Houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen wordt 
toegestaan de in artikel 100 ter 
goedgekeurde voorlichting via internet te 
verstrekken. De voorlichting mag niet 
ongevraagd of actief aan het publiek in 
het algemeen of particulieren worden 
verstrekt en alleen via de volgende kanalen 
beschikbaar worden gesteld:

Or. en

Amendement 166
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan 
het publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie of de radio beschikbaar stellen. De 

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen communicatie over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
niet via de televisie, web-tv, 
videomateriaal op internet, kranten, 
tijdschriften en soortgelijke publicaties of 
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voorlichting mag alleen via de volgende 
kanalen beschikbaar worden gesteld:

de radio aan het publiek in het algemeen of 
aan particulieren beschikbaar stellen. De 
voorlichting mag alleen via internetsites 
van de houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen beschikbaar 
worden gesteld om te voorkomen dat
ongewenst materiaal actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen 
of onder particulieren wordt verspreid;
c) geschreven antwoorden op verzoeken 
om informatie van een particulier.

Or. en

Motivering

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use "communication". Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs' website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.
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Amendement 167
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan 
het publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie of de radio beschikbaar stellen. 
De voorlichting mag alleen via de 
volgende kanalen beschikbaar worden 
gesteld:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen documenten over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
uitsluitend via hun website aan het 
publiek in het algemeen beschikbaar 
stellen.

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;
b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen 
of onder particulieren wordt verspreid;
c) geschreven antwoorden op verzoeken 
om informatie van een particulier.

Or. en

Motivering

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.
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Amendement 168
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie of de radio beschikbaar stellen. De 
voorlichting mag alleen via de volgende 
kanalen beschikbaar worden gesteld:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie, internetsites, radio of kranten, 
tijdschriften en soortgelijke publicaties
beschikbaar stellen. De voorlichting mag 
alleen via de volgende kanalen beschikbaar 
worden gesteld:

Or. en

Motivering

"Internetsites" moeten aan de lijst worden toegevoegd, omdat ze een populair middel vormen 
voor mededelingen aan het publiek.

Amendement 169
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie of de radio beschikbaar stellen. De 
voorlichting mag alleen via de volgende 

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie, web-tv, videomateriaal op 
internet, kranten, tijdschriften en 
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kanalen beschikbaar worden gesteld: soortgelijke publicaties of de radio 
beschikbaar stellen. De voorlichting mag 
alleen via de volgende kanalen beschikbaar 
worden gesteld:

Or. en

Motivering

Voorlichting van het publiek over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen moet via specifieke communicatiekanalen worden verstrekt, waaronder 
de websites van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen, zodat publiek 
dat op zoek is naar voorlichting over een geneesmiddel deze eenvoudig kan vinden en zich 
bewust is van het feit dat de voorlichting afkomstig is van de houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen. Wanneer voorlichting via televisie, web-tv, radio of 
gezondheidspublicaties beschikbaar wordt gesteld, zijn de patiënten niet tegen ongevraagde 
informatie beschermd; daarom mag een dergelijke beschikbaarstelling niet worden 
toegestaan. Videomateriaal dat op websites wordt vertoond, is gevoelig voor verborgen 
reclame en mag dus niet worden toegestaan.

Amendement 170
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie of de radio beschikbaar stellen. De 
voorlichting mag alleen via de volgende 
kanalen beschikbaar worden gesteld:

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen niet via de 
televisie, radio of gedrukte massamedia
beschikbaar stellen. De voorlichting mag 
alleen via de volgende kanalen beschikbaar 
worden gesteld:

Or. en

Motivering

Drukwerk voor verspreiding onder patiënten is geen goed middel voor de voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen. Dit zou "push" voorlichting zijn, terwijl de werkingssfeer van 
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de richtlijn beperkt moet blijven tot voorlichting waarnaar patiënten actief op zoek zijn. 
Daarom moet de mogelijkheid van beschikbaarstelling van voorlichting via gedrukte media 
worden geschrapt.

Amendement 171
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorlichting die via gezondheidspublicaties wordt verstrekt, is een ongevraagde vorm van 
communicatie. Daarom zijn dat geen goede verspreidingskanalen.

Amendement 172
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Commissaris Verheugen heeft voorheen verklaard dat elke publicatie met een 
gezondheidsrubriek als "gezondheidspublicatie" bestempeld kan worden. Zowat alle gedrukte 
media, van de roddelbladen tot de kwaliteitskranten, bevatten gezondheidsrubrieken. Dat zet 
de deur voor reclame in de gedrukte media open. Deze bepaling vormt een van de duidelijkste 
bewijzen voor de slechte onderbouwing van dit voorstel. De gedrukte media zouden er graag 
een grote klant bij krijgen, maar dat is niet in belang van de volksgezondheid.

Amendement 173
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorlichting die via gezondheidspublicaties wordt verstrekt, is een ongevraagde vorm van 
communicatie. Daarom zijn dat geen goede verspreidingskanalen.

Amendement 174
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorlichting van het publiek over geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen moet via specifieke communicatiekanalen worden verstrekt, waaronder 
de websites van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen, zodat publiek 
dat op zoek is naar voorlichting over een geneesmiddel deze eenvoudig kan vinden en zich 
bewust is van het feit dat de voorlichting afkomstig is van de houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen. Wanneer voorlichting bijvoorbeeld via gezondheidspublicaties 
wordt verspreid, zijn de patiënten niet tegen deze ongevraagde informatie beschermd; 
daarom mag een dergelijke verspreiding niet worden toegestaan.

Amendement 175
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

a) brochures, folders en andere 
categorieën drukwerk, met inbegrip van 
gezondheidspublicaties zoals gedefinieerd 
door de richtsnoeren van de Commissie 
inzake toegelaten voorlichting met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

Or. en
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Motivering

Het is onduidelijk wat er met "gezondheidspublicaties" wordt bedoeld en dat zal vermoedelijk 
tot uiteenlopende praktijken leiden. Drukwerk is en blijft echter een belangrijk middel als 
reactie op de vraag van patiënten en burgers naar een betere toegang tot voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen (bijvoorbeeld bevolkingsgroepen die geen toegang tot 
internet hebben), voor zover die vraag bij het publiek in het algemeen leeft. Het is van belang 
om te verduidelijken dat dergelijk materiaal verstrekt kan worden, evenals ander door de 
afzonderlijke lidstaten gedefinieerd materiaal, met uitzondering van "gepushte" voorlichting 
over geneesmiddelen via de klassieke massamedia.

Amendement 176
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

a) brochures, folders en andere soorten 
gedrukte informatie, met inbegrip van
gezondheidspublicaties zoals gedefinieerd 
door de richtsnoeren van de Commissie 
over de toegelaten informatie, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat het begrip "gezondheidspublicaties" inhoudt en waarschijnlijk leidt 
dit tot uiteenlopende praktijken. Gedrukt materiaal en andere communicatiemiddelen (bv. cd-
rom's met informatie over een veilig en doeltreffend gebruik van medicijnen) zijn en blijven 
een belangrijke wijze om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van patiënten en burgers 
naar beter toegankelijke informatie over receptplichtige geneesmiddelen (bijvoorbeeld van 
bevolkingsgroepen die geen internetaansluiting hebben). Derhalve is het belangrijk te 
verduidelijken dat dergelijk materiaal en ook ander, door de afzonderlijke lidstaten 
vastgelegd materiaal kan worden verstrekt, met uitzondering van "push"-informatie over 
receptplichtige geneesmiddelen via de klassieke massamedia.
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Amendement 177
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de richtsnoeren van de 
Commissie over de toegelaten informatie, 
zoals brochures, folders en andere soorten 
gedrukte informatie, met inbegrip van aan 
collegiale toetsing onderworpen medische 
tijdschriften, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft ten doel ongelijkheden wat betreft de toegang van patiënten tot informatie in 
de verschillende lidstaten weg te nemen. Daarom is er een gemeenschappelijke definitie van 
gezondheidspublicaties nodig. Het amendement maakt duidelijk dat bijdragen in de 
massamedia niet onder de gezondheidspublicaties vallen.

Amendement 178
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

a) gezondheidspublicaties zoals 
gedefinieerd door Europese richtsnoeren 
over de toegelaten informatie, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;
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Or. en

Motivering

Door diverse lidstaten toe te staan om een definitie te geven van "gezondheidspublicaties", 
wordt een fundamentele doelstelling van de richtlijn - wat te doen ten aanzien van de 
ongelijkheden in de EU met betrekking tot de toegang van patiënten en het publiek tot 
informatie - niet gerealiseerd. Europese richtsnoeren met betrekking tot de informatie die is 
toegelaten - voorgesteld in artikel 100 octies, lid 2 - zullen een gelijke toegang tot informatie 
garanderen voor alle patiënten in alle lidstaten.

Amendement 179
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen 
of onder particulieren wordt verspreid;

b) websites en andere elektronische 
informatiedragers over geneesmiddelen, 
met uitzondering van de ongewenste 
verspreiding onder burgers via 
massacommunicatiemiddelen, zoals 
e-mails en tekstberichten aan meerdere 
ontvangers; 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het verstrekken van goede niet-publiciteitsgerichte 
informatie via elektronische informatiedragers die strikt genomen geen websites zijn, is 
toegestaan. Er bestaan reeds elektronische communicatiemedia die geen websites zijn, maar 
die worden gebruikt door mensen die op zoek zijn naar documentatiemateriaal (bijvoorbeeld
tekstpagina's die via de tv of de telefoon toegankelijk zijn). Het internet wordt steeds 
dynamischer en beperkt zich niet tot statische websites. Het is belangrijk dat de richtlijn klaar 
is voor de toekomst.
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Amendement 180
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen 
of onder particulieren wordt verspreid;

b) websites en andere elektronische 
informatiedragers, met uitzondering van 
de ongewenste verspreiding onder burgers 
via massacommunicatiemiddelen, zoals 
e-mails en tekstberichten aan meerdere 
ontvangers; 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het verstrekken van goede niet-publiciteitsgerichte 
informatie via elektronische informatiedragers (die strikt genomen geen websites zijn) is 
toegestaan. De richtlijn moet klaar zijn voor de toekomst, aangezien het internet steeds 
dynamischer wordt en zich niet beperkt tot statische websites. Het verstrekken van informatie 
is alleen aanvaardbaar als patiënten deze zoeken ("pull"), het "pushen" van ongewenste 
informatie is dat niet. De verwijzing naar massacommunicatiemiddelen benadrukt het 
verschil tussen "push"- en "pull"-informatie en versterkt het verbod op de ongewenste 
verspreiding van informatie.

Amendement 181
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EC
Artikel 100 quater – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

b) websites over geneesmiddelen van 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;
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Or. fr

Motivering

Informatie over geneesmiddelen mag niet via om het even welke website worden verspreid. 
De houders van een vergunning voor het in de handel brengen zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud die zij online beschikbaar stellen.

Amendement 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

b) websites van vergunninghouders over 
geneesmiddelen, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat niet-publiciteitsgerichte informatie over 
geneesmiddelen die door vergunningshouders aan het publiek wordt verstrekt, dient te 
worden gepubliceerd op de website van de vergunninghouder..

Amendement 183
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 

b) websites van vergunninghouders over 
geneesmiddelen, met uitzondering van 
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actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat de patiënt op het eerste gezicht moet kunnen constateren 
wie de beheerder van de website is. Dit kan (naast een duidelijk geformuleerd colofon enz.) 
alleen worden gewaarborgd door ervoor te zorgen dat het adres (URL) van de website de 
naam van de vergunninghouder bevat. Transparantie is van essentieel belang: de patiënt 
moet worden meegedeeld wie de auteur van de informatie in kwestie is (bv. farmaceutische 
bedrijven, beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector, ziektekostenverzekeraars) en 
bovendien moet het mogelijk zijn om snel tussen rechtmatige en onrechtmatige websites te 
onderscheiden.

Amendement 184
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) websites over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

b) websites van vergunninghouders over 
geneesmiddelen, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Or. en

Amendement 185
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geschreven antwoorden op verzoeken 
om informatie van een particulier.

c) antwoorden op verzoeken om informatie 
van een particulier.

Or. en

Motivering

Vaak hebben patiënten onverwijld een rechtstreekse verduidelijking nodig van in de bijsluiter 
verschafte informatie of wensen zij aanvullende informatie. Indien het antwoord schriftelijk 
moet zijn, duurt het langer voor de patiënt antwoord krijgt, wat in sommige gevallen 
negatieve gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. Daarom moet zowel een mondeling als 
een schriftelijk antwoord op een verzoek om informatie van een particulier persoon mogelijk 
zijn.

Amendement 186
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Indien de nationale bevoegde instanties 
dit nodig achten, kunnen zij informatie 
over geneesmiddelen en andere relevante 
gezondheidsinformatie ter beschikking 
stellen van het publiek middels 
overeenkomsten met aanbieders van 
internetdiensten, die informatie van 
algemeen belang kunnen verspreiden in 
overeenstemming met artikel 21, lid 4, van 
Richtlijn 2009/136/EG inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten 
met betrekking tot elektronische 
communicatienetwerken en -diensten.
In dit geval wordt de informatie verstrekt 
via dezelfde kanalen die worden gebruikt 
voor de regelmatige communicatie tussen 
de ondernemingen en hun abonnees. 
Aangezien informatie over 
geneesmiddelen niet onder het 
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toepassingsgebied van artikel 21, lid 4, 
van Richtlijn 2009/136/EG valt, kunnen 
de aanbieders van internetdiensten de 
verspreiding van die informatie in 
rekening brengen aan de nationale 
autoriteiten".

Or. en

Motivering

De in Richtlijn 2009/136/EG bedoelde publieke mededelingen hebben betrekking op 
elektronische communicatiediensten. Ook informatie over geneesmiddelen en meer algemene 
informatie over gezondheid kunnen van algemeen belang zijn. Aangezien dergelijke 
informatie niet onder het toepassingsgebied van de bepalingen van de 
universeledienstrichtlijn valt, wordt voorgesteld dit kader op basis van vrijwillige 
overeenkomsten tussen aanbieders van internetdiensten en nationale autoriteiten te gebruiken. 
Deze kanalen dienen uitsluitend te worden gebruikt indien de nationale autoriteiten dit nodig 
achten en indien hiervan met het oog op effectiviteit een toegevoegde waarde mag worden 
verwacht in vergelijking tot het gebruik van andere kanalen voor regelmatige communicatie..

Amendement 187
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De inhoud en de presentatie van de 
voorlichting aan het publiek in het 
algemeen of aan particulieren over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 
door houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen moeten aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

Schrappen

a) de informatie moet objectief en 
onbevooroordeeld zijn; wanneer op de 
voordelen van een geneesmiddel wordt 
gewezen, moeten ook de risico's worden 
genoemd;
b) er moet rekening worden gehouden met 
de algemene behoeften en verwachtingen 
van patiënten;
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c) de informatie moet zijn gebaseerd op 
bewijzen, verifieerbaar zijn en een 
verklaring over de omvang van het 
bewijsmateriaal bevatten;
d) de informatie moet up-to-date zijn en 
de datum van publicatie of laatste 
herziening van de informatie bevatten;
e) de informatie moet betrouwbaar en 
feitelijk correct zijn en mag niet 
misleidend zijn;
f) de informatie moet begrijpelijk zijn voor 
het publiek in het algemeen of voor 
particulieren;
g) in de informatie moet duidelijk worden 
aangegeven wat de bron en wie de auteur 
is, en op welke documentatie de 
informatie gebaseerd is;
h) de informatie mag niet in strijd zijn met 
de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

De opgesomde voorwaarden zijn niet realistisch en maken bruikbare patiëntenvoorlichting 
onmogelijk (het informatieblad inzake diabetes dat door het Farmaceuticaforum in mei 2007 
ter raadpleging werd verstuurd, was op deze "kwaliteitscriteria" gebaseerd, maar werd 
unaniem van matige kwaliteit en onbruikbaar bevonden).

Amendement 188
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De inhoud en de presentatie van de 
voorlichting aan het publiek in het 
algemeen of aan particulieren over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen 

Schrappen
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door houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen moeten aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
a) de informatie moet objectief en 
onbevooroordeeld zijn; wanneer op de 
voordelen van een geneesmiddel wordt 
gewezen, moeten ook de risico's worden 
genoemd;
b) er moet rekening worden gehouden met 
de algemene behoeften en verwachtingen 
van patiënten;
c) de informatie moet zijn gebaseerd op 
bewijzen, verifieerbaar zijn en een 
verklaring over de omvang van het 
bewijsmateriaal bevatten;
d) de informatie moet up-to-date zijn en 
de datum van publicatie of laatste 
herziening van de informatie bevatten;
e) de informatie moet betrouwbaar en 
feitelijk correct zijn en mag niet 
misleidend zijn;
f) de informatie moet begrijpelijk zijn voor 
het publiek in het algemeen of voor 
particulieren;
g) in de informatie moet duidelijk worden 
aangegeven wat de bron en wie de auteur 
is, en op welke documentatie de 
informatie gebaseerd is;
h) de informatie mag niet in strijd zijn met 
de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, zoals 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Zolang de informatie tot officiële documenten beperkt blijft, zijn kwaliteitscriteria onnodig.

Amendement 189
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 



AM\817858NL.doc 119/193 PE441.215v02-00

NL

Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) er moet rekening worden gehouden met 
de algemene behoeften en verwachtingen 
van patiënten;

b) de informatie moet patiëntgericht zijn 
om beter aan de behoeften van de 
patiënten tegemoet te komen;

Or. en

Motivering

Herformulering om beter een van de voornaamste doelstellingen van het voorstel tot uiting te 
laten komen, namelijk het geven van voorlichting die beter aan de wensen en individuele 
behoeften van patiënten tegemoet komt.

Amendement 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn legt de 
Commissie, na een openbare raadpleging 
van patiënten- en 
consumentenorganisaties, artsen- en 
apothekersverenigingen, de lidstaten en 
andere belanghebbenden, aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
evaluatieverslag voor over de leesbaarheid 
en juistheid van de samenvattingen van 
productkenmerken en van de bijsluiters 
en de waarde daarvan voor het publiek en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector. Na een analyse van 
die gegevens stelt de Commissie zo nodig 
richtsnoeren voor ter verbetering van 
inhoud en vorm van de samenvattingen 
van productkenmerken en van de 
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bijsluiters, om te waarborgen dat deze een 
waardevolle bron van informatie zijn voor
het publiek en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector.

Or. en

Motivering

Het is van prioritair belang om de leesbaarheid, helderheid en begrijpelijkheid van 
samenvattingen van productkenmerken en van bijsluiters in alle lidstaten te verbeteren.

Amendement 191
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – inleidende formule 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle voorlichting omvat: 2. Alle door de vergunninghouder aan het 
publiek verstrekte concrete informatie 
over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen als bedoeld in artikel 86, 
lid 2, omvat:

Or. en

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de verstrekking van concrete informatie slechts wordt 
gebruikt voor het maken van reclame om het product in herinnering te brengen of voor het 
promoten van de naam en het imago van de vergunninghouder.

Amendement 192
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – inleidende formule 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle voorlichting omvat: 2. Alle door de vergunninghouder aan het 
publiek verstrekte concrete informatie 
over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen als bedoeld in artikel 86, 
lid 2, omvat:

Or. en

Motivering

Er moet worden gespecificeerd dat dit artikel naar informatie verwijst die door de 
vergunninghouder wordt verstrekt.

Amendement 193
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een verklaring dat de informatie
bedoeld is ter ondersteuning en niet ter 
vervanging van de relatie tussen de patiënt 
en de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector, en dat een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector 
moet worden geraadpleegd als de patiënt 
een verduidelijking van de verstrekte 
informatie nodig heeft;

b) een verklaring dat de mededeling
bedoeld is ter ondersteuning en niet ter 
vervanging van de relatie tussen de patiënt 
en de beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector, en dat een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector 
moet worden geraadpleegd als de patiënt 
een verduidelijking van de verstrekte 
informatie nodig heeft;

Or. en

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de verstrekking van concrete informatie slechts wordt 
gebruikt voor het maken van reclame om het product in herinnering te brengen of voor het 
promoten van de naam en het imago van de vergunninghouder.
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Amendement 194
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een verklaring dat de informatie door 
een houder van een vergunning voor het in 
de handel brengen wordt verspreid;

c) een verklaring waarin allereerst 
gewezen wordt op het feit dat de 
mededeling wordt verspreid door of 
namens een houder van een vergunning 
voor het in de handel brengen;

Or. en

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de verstrekking van concrete informatie slechts wordt 
gebruikt voor het maken van reclame om het product in herinnering te brengen of voor het 
promoten van de naam en het imago van de vergunninghouder.

Amendement 195
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een verklaring dat de informatie door 
een houder van een vergunning voor het in 
de handel brengen wordt verspreid;

c) een verklaring dat de informatie wordt 
verspreid door [naam van de houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen];

Or. en

Motivering

De formulering "houder van een vergunning voor het in de handel brengen" is niet algemeen 
gebruikelijk en is niet begrijpelijk voor het publiek. De consumenten hebben het recht om te 
weten hoe het bedrijf heet dat voor de verspreiding van informatie betaalt en 
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de verstrekte informatie..
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Amendement 196
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een verklaring dat de informatie door 
een houder van een vergunning voor het in 
de handel brengen wordt verspreid;

c) een verklaring dat de informatie door of 
namens een met name genoemde houder 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen ter beschikking is gesteld;

Or. en

Motivering

Een derde kan namens de vergunninghouder voor de verspreiding zorgen. Mensen die de 
verklaring lezen, zijn wellicht niet met de term "houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen" vertrouwd. Een verklaring met de naam van de vergunninghouder is 
duidelijker en begrijpelijker.

Amendement 197
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een postadres of een e-mailadres, zodat 
particulieren hun opmerkingen naar de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen sturen.

d) een postadres of een e-mailadres, zodat 
particulieren hun opmerkingen naar de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen sturen of deze om 
nadere informatie kunnen verzoeken.

Or. en

Motivering

(Motivering niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
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Amendement 198
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een postadres of een e-mailadres, 
zodat particulieren hun opmerkingen 
naar de nationale bevoegde autoriteiten 
kunnen sturen;

Or. en

Motivering

Het publiek moet weten welke autoriteit zij kunnen benaderen indien de informatie misleidend 
of onjuist is.

Amendement 199
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een postadres of een e-mailadres, 
zodat particulieren hun opmerkingen 
naar de nationale bevoegde autoriteiten 
kunnen sturen;

Or. en

Motivering

Indien de lezer meent dat de informatie misleidend of onjuist is moet hij weten waar hij een 
klacht kan indienen. De verklaring met betrekking tot de vermelding van bijwerkingen is in 
lijn met de bepalingen van de richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.
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Amendement 200
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een postadres of een e-mailadres, 
zodat particulieren hun opmerkingen 
naar de nationale bevoegde autoriteiten 
kunnen sturen;

Or. en

Amendement 201
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) een verklaring met het verzoek aan 
particulieren om alle vermeende 
bijwerkingen van geneesmiddelen aan 
hun arts, apotheker of zorgverlener of aan 
de nationale bevoegde autoriteit te 
melden, en met vermelding van de naam, 
het webadres, het postadres en/of het 
telefoonnummer van die autoriteit.

Or. en

Amendement 202
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) een verklaring dat de leden van het 
publiek alle vermeende bijwerkingen van 
geneesmiddelen aan hun arts, apotheker 
of zorgverlener of aan de nationale 
bevoegde autoriteit dienen te melden;

Or. en

Motivering

Een dergelijke verklaring is in lijn met het compromis dat is opgesteld in het kader van de 
wetgevingsprocedure inzake geneesmiddelenbewaking.

Amendement 203
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) een verklaring met het verzoek aan 
de leden van het publiek om negatieve 
bijwerkingen van receptplichtige 
geneesmiddelen aan hun arts of 
apotheker of aan de nationale bevoegde 
autoriteit te melden;

Or. en

Motivering

De verklaring met betrekking tot het melden van bijwerkingen is in lijn met de bepaling van 
de richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.
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Amendement 204
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De informatie omvat niet volgende 
gegevens:

3. Deze concrete informatie omvat niet 
volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Alleen betrouwbare vergelijkende informatie stelt patiënten in staat een bewuste keuze te 
maken. Er moet voor worden gezorgd dat concrete informatie niet wordt gebruikt als 
voorwendsel om reclame te maken.

Amendement 205
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen; Schrappen

Or. en

Motivering

Helaas worden nog geen vergelijkingen tussen geneesmiddelen gemaakt. Daarom is deze 
bepaling niet nodig..

Amendement 206
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 



PE441.215v02-00 128/193 AM\817858NL.doc

NL

Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen; Schrappen

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat concrete informatie niet wordt gebruikt als voorwendsel om 
reclame te maken. Het verschil tussen informatie en reclame moet meer worden benadrukt.

Amendement 207
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies– lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen; Schrappen

Or. en

Motivering

Alleen betrouwbare vergelijkende informatie stelt patiënten in staat een bewuste keuze te 
maken. Er moet voor worden gezorgd dat concrete informatie niet wordt gebruikt als 
voorwendsel om reclame te maken.

Amendement 208
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen; a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen 



AM\817858NL.doc 129/193 PE441.215v02-00

NL

met betrekking tot hun kwaliteit, 
veiligheid en doelmatigheid, indien 
verspreid door houders van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen, behoudens:
- wanneer deze vergelijkingen zijn 
opgenomen in officieel goedgekeurde 
documenten, zoals de samenvatting van 
productkenmerken;
- wanneer deze vergelijkingen zijn 
gebaseerd op vergelijkende 
wetenschappelijke onderzoeken die zijn 
gepubliceerd door de bevoegde nationale 
autoriteiten of het Europees 
Geneesmiddelenbureau;
- wanneer deze vergelijkingen zijn 
opgenomen in de in artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
samenvatting van het European Public 
Assessment Report, waarin de andere 
beschikbare therapeutische opties worden 
opgesomd en wordt aangegeven of het 
nieuwe geneesmiddel een therapeutische 
meerwaarde heeft.

Or. en

Motivering

De samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiters van sommige geneesmiddelen 
bevatten vergelijkingen. Indien deze reeds bestaande vergelijkingen worden uitgesloten, dan 
is de door de vergunninghouders verschafte informatie eigenlijk onvolledig. Dit kan ook het 
goedkeuringsproces schaden. Vergelijkende wetenschappelijke onderzoeken over de kwaliteit, 
veiligheid en doelmatigheid van de verschillende geneesmiddelen door onafhankelijke 
nationale autoriteiten en het EMA mogen niet worden ontmoedigd, aangezien zij een 
waardevolle bron van informatie voor de consument kunnen zijn..

Amendement 209
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 3 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) enige vorm van het aanzetten tot of 
het maken van reclame voor het gebruik 
van een geneesmiddel;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat concrete informatie niet wordt gebruikt als voorwendsel om 
reclame te maken. Het verschil tussen informatie en reclame moet meer worden benadrukt.

Amendement 210
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informatie over andere 
geneesmiddelen waarvoor het 
farmaceutische bedrijf niet de houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen is.

Or. en

Motivering

Misleidende campagnes door derden over geneesmiddelen waarvoor de bevoegde autoriteiten 
een vergunning voor het in de handel brengen hebben afgegeven, moeten absoluut worden 
verboden. Het verbod moet tot reclame en voorlichting aan beroepsbeoefenaren worden 
uitgebreid. Misleidende campagnes door productiebedrijven over generieke geneesmiddelen, 
bijvoorbeeld aan het publiek in ruimere zin, is in het Preliminary Report of the 
Pharmaceutical Sector Inquiry aangemerkt als belemmeringsstrategie.
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Amendement 211
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn legt de 
Commissie, na een openbare raadpleging 
waarbij patiënten- en 
consumentenorganisaties, artsen- en 
apothekersverenigingen, de lidstaten en 
andere belanghebbenden worden 
betrokken, aan het Europees Parlement 
en de Raad een evaluatieverslag voor over 
de leesbaarheid en juistheid van de 
samenvattingen van productkenmerken 
en van de bijsluiters en de waarde 
daarvan voor het publiek en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector. Na een analyse van 
die gegevens stelt de Commissie zo nodig 
richtsnoeren voor ter verbetering van 
inhoud en vorm van de samenvattingen 
van productkenmerken en van de 
bijsluiters, om te waarborgen dat deze een 
waardevolle bron van informatie zijn voor 
het publiek en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector.

Or. en

Motivering

Het is van prioritair belang om de leesbaarheid, helderheid en begrijpelijkheid van 
samenvattingen van productkenmerken en van bijsluiters in alle lidstaten te verbeteren.

Amendement 212
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
betrokken geneesmiddelen bevatten in de 
officiële talen van de lidstaten waar deze 
toegelaten zijn.

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
de tekst van de samenvatting van de 
productkenmerken en van de bijsluiter van 
de receptplichtige geneesmiddelen die zij 
verhandelen, weergeven in de nieuwste 
bijgewerkte versie zoals goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteiten, en in de officiële 
talen van de lidstaten waar deze toegelaten 
zijn.

Or. en

Motivering

De door vergunninghouders via hun websites ter beschikking gestelde documenten over 
receptplichtige geneesmiddelen moeten actueel zijn.

Amendement 213
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EC 
Artikel 100 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
betrokken geneesmiddelen bevatten in de 
officiële talen van de lidstaten waar deze 
toegelaten zijn.

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, een
correcte versie van de tekst van de 
samenvatting van de productkenmerken en 
de bijsluiter van de betrokken 
geneesmiddelen bevatten in de officiële 
talen van de lidstaten waar deze toegelaten 
zijn.
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Or. fr

Amendement 214
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
betrokken geneesmiddelen bevatten in de 
officiële talen van de lidstaten waar deze 
toegelaten zijn.

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop documenten over receptplichtige 
geneesmiddelen ter beschikking worden 
gesteld, de tekst van de samenvatting van 
de productkenmerken en de bijsluiter van 
de geneesmiddelen getrouw weergeven in 
de officiële talen van de lidstaten waar 
deze toegelaten zijn.

Or. en

Motivering

De beschikbaar gemaakte informatie moet ongewijzigd en volledig worden weergegeven.

Amendement 215
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG 
Artikel 100 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
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betrokken geneesmiddelen bevatten in de 
officiële talen van de lidstaten waar deze 
toegelaten zijn.

betrokken geneesmiddelen getrouw 
weergeven in de officiële talen van de 
lidstaten waar deze toegelaten zijn.

Or. en

Motivering

De goedgekeurde informatie moet ongewijzigd en volledig worden weergegeven.

Amendement 216
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten vergewissen zich ervan 
dat elke webpagina van een houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen die naar een receptplichtig 
geneesmiddel verwijst, een duidelijk 
zichtbare link bevat naar de 
overeenkomstige webpagina van de 
communautaire databank, zoals bedoeld 
in artikel 57, lid 1, onder l), en artikel 57, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 726/2004 
(hierna aangeduid als: "de EudraPharm-
databank").

Or. en

Motivering

Een link naar de EudraPharm-databank, die is ontwikkeld als informatiebron over alle 
geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik die in de Europese Unie en de Europese 
Economische Ruimte zijn goedgekeurd, zou het publiek bewuster maken van het bestaan van 
deze communautaire databank, die tal van functies en zoekmogelijkheden biedt.
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Amendement 217
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG 
Artikel 100 sexies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten vergewissen zich ervan 
dat elke webpagina van de website van 
een houder van een vergunning voor het
in de handel brengen die naar een 
receptplichtig geneesmiddel verwijst, een 
link bevat naar de overeenkomstige 
webpagina van de communautaire 
databank, zoals bedoeld in artikel 57, lid 
1, onder l), en artikel 57, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004, en naar 
het nationale of communautaire 
webportaal inzake veiligheid als bedoeld 
in artikel 106 van de richtlijn en in artikel 
26 van Verordening (EG) nr. 726/2004.

Or. en

Motivering

Een link naar de EudraPharm-databank zou het publiek bewuster maken van het bestaan van 
deze nuttige bron van informatie voor patiënten, die tal van functies en zoekmogelijkheden 
biedt. Een link naar de nationale en communautaire webportalen inzake veiligheid zou 
patiënten toegang bieden tot aanvullende informatie over de veiligheid van het geneesmiddel.

Amendement 218
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten vergewissen zich ervan 
dat elke webpagina van de website van 
een houder van een vergunning voor het 
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in de handel brengen die naar een 
receptplichtig geneesmiddel verwijst, een 
link bevat naar de overeenkomstige 
webpagina van de communautaire 
databank, zoals bedoeld in artikel 57, lid 
1, onder l), en artikel 57, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (hierna 
aangeduid als: "de EudraPharm-
databank").

Or. en

Motivering

Een dergelijke link naar de EudraPharm-databank, die is ontwikkeld als informatiebron over 
alle geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik die in de Europese Unie en de 
Europese Economische Ruimte zijn goedgekeurd, zou ertoe bijdragen het publiek bewuster 
maken van het bestaan van deze communautaire databank, die tal van functies en 
zoekmogelijkheden biedt.

Amendement 219
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het bureau publiceert in de 
EudraPharm-databank, en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten publiceren op 
hun websites, telkens de nieuwste, 
bijgewerkte versie van:
- de goedgekeurde samenvatting van 
productkenmerken;
- de goedgekeurde bijsluiter;
- modellen van de primaire en de 
secundaire verpakking en van eventuele 
bijbehorende hulpmiddelen;
- de openbare beoordelingsrapporten 
(EPAR's) en, indien beschikbaar, 
samenvattingen daarvan in algemeen 
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begrijpelijke taal.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
plaatsen op elke webpagina die naar een 
receptplichtig geneesmiddel verwijst een 
link naar de overeenkomstige webpagina 
van de EudraPharm-databank.

Or. en

Motivering

Ongelijkheden qua informatieverschaffing moeten worden aangepakt door te waarborgen dat 
het publiek zowel op nationaal niveau in de verschillende lidstaten als op communautair
niveau toegang krijgt tot de wettelijk voorgeschreven informatie (etikettering, samenvatting 
van de productkenmerken, bijsluiter, modellen van de verpakking) en tot wetenschappelijke 
informatie (openbare beoordelingsrapporten. De plaatsing van een link op de website van de 
nationale bevoegde instantie naar de EudraPharm-databank zou ertoe bijdragen het publiek 
bewuster maken van het bestaan van deze communautaire databank, die tal van functies en 
zoekmogelijkheden biedt.

Amendement 220
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het bureau publiceert in de 
EudraPharm-databank, en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten publiceren op 
hun websites, telkens de nieuwste, 
bijgewerkte versie van:
- de goedgekeurde samenvatting van 
productkenmerken;
- de goedgekeurde bijsluiter;
- modellen van de primaire en de 
secundaire verpakking en van eventuele 
bijbehorende hulpmiddelen;
- de openbare beoordelingsrapporten 
(EPAR's) en, indien beschikbaar, 
samenvattingen daarvan in algemeen 
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begrijpelijke taal.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
plaatsen op elke webpagina die naar een 
receptplichtig geneesmiddel verwijst een 
link naar de overeenkomstige webpagina 
van de EudraPharm-databank.

Or. en

Motivering

Ongelijkheden qua informatieverschaffing moeten worden aangepakt door te waarborgen dat 
het publiek zowel op nationaal niveau in de verschillende lidstaten als op communautair 
niveau toegang krijgt tot de wettelijk voorgeschreven informatie (etikettering, samenvatting 
van de productkenmerken, bijsluiter, modellen van de verpakking) en tot wetenschappelijke 
informatie (openbare beoordelingsrapporten. Een dergelijke link op de website van de 
nationale bevoegde instantie naar de EudraPharm-databank zou ertoe bijdragen het publiek 
bewuster maken van het bestaan van deze communautaire databank, die tal van functies en 
zoekmogelijkheden biedt.

Amendement 221
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten maken op de website 
van de nationale bevoegde autoriteiten de 
goedgekeurde en bijgewerkte versie 
beschikbaar van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, de 
openbaar toegankelijke versie van het 
beoordelingsrapport en de samenvatting 
daarvan, indien beschikbaar.
De relevante websites van de nationale 
bevoegde autoriteiten bevatten een link 
naar de website van de EudraPharm-
databank.

Or. en
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Motivering

De verplichtingen van de bevoegde autoriteiten moeten duidelijk worden vermeld.

Amendement 222
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten maken op de website 
van de nationale bevoegde autoriteiten de 
goedgekeurde en bijgewerkte versie 
beschikbaar van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel, de 
openbaar toegankelijke versie van het 
beoordelingsrapport en de samenvatting 
daarvan, indien beschikbaar. De relevante 
website van de nationale bevoegde 
autoriteiten bevat een link naar de website 
van de EudraPharm-databank.

Or. en

Motivering

De bestaande wetgeving verplicht de lidstaten er reeds toe deze informatie beschikbaar te 
maken, maar deze verplichting moet worden verduidelijkt en er moet voor worden gezorgd 
dat de consumenten via het internet toegang krijgen tot die informatie.

Amendement 223
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG 
Artikel 100 sexies – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In de in artikel 13 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 bedoelde samenvatting 
van de Europese openbare 
beoordelingsrapporten worden de andere 
beschikbare therapeutische opties 
opgesomd en wordt aangegeven of het 
nieuwe geneesmiddel een concreet 
therapeutisch voordeel oplevert.

Or. en

Motivering

Alleen betrouwbare vergelijkende informatie stelt patiënten in staat een bewuste keuze te 
maken. Sommige samenvattingen van productkenmerken en bijsluiters bevatten reeds 
dergelijke vergelijkende informatie. Deze informatie dient algemeen te worden verstrekt en te 
worden opgenomen in dezelfde rubriek van de samenvattingen van de EPAR's. Zo moeten 
bijvoorbeeld in de rubriek "Waarom is dit product goedgekeurd?" de andere beschikbare 
therapeutische opties worden opgesomd en moet worden aangegeven of het nieuwe 
geneesmiddel een concreet therapeutisch voordeel oplevert ("therapeutische meerwaarde" in 
termen van effectiviteit, veiligheid of gemak).

Amendement 224
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In de in artikel 13 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 bedoelde samenvatting 
van de Europese openbare 
beoordelingsrapporten worden de andere 
beschikbare therapeutische opties 
opgesomd en wordt aangegeven of het 
nieuwe geneesmiddel een concreet 
therapeutisch voordeel oplevert.

Or. en



AM\817858NL.doc 141/193 PE441.215v02-00

NL

Motivering

Alleen betrouwbare vergelijkende informatie stelt patiënten in staat een bewuste keuze te 
maken. Sommige samenvattingen van productkenmerken en bijsluiters bevatten reeds 
dergelijke vergelijkende informatie. Deze informatie dient algemeen te worden verstrekt en te 
worden opgenomen in dezelfde rubriek van de samenvattingen van de EPAR's. Zo moeten 
bijvoorbeeld in de rubriek "Waarom is dit product goedgekeurd?" de andere beschikbare 
therapeutische opties worden opgesomd en moet worden aangegeven of het nieuwe 
geneesmiddel een concreet therapeutisch voordeel oplevert ("therapeutische meerwaarde" in 
termen van effectiviteit, veiligheid of gemak).

Amendement 225
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG 
Artikel 100 sexies – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De in artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
samenvatting van de Europese openbare 
beoordelingsrapporten bevat een 
hyperlink naar de corresponderende 
studies in de databank voor klinische 
proeven als bedoeld in artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG (hierna aangeduid 
als "de EudraCT-databank").

Or. en

Motivering

Een dergelijke link naar de EudraCT-databank zou de toegang tot de wetenschappelijke 
resultaten van studies vergemakkelijken. De wetenschappelijke resultaten van studies zijn van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van betrouwbare informatie en de begrijpelijkheid 
daarvan.

Amendement 226
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
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Richtlijn 2001/83/EG 
Artikel 100 sexies – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 100 sexies wordt het volgende 
lid ingevoegd:
1 quater. De in artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
samenvatting van de Europese openbare 
beoordelingsrapporten bevat een 
hyperlink naar de corresponderende 
studies in de databank voor klinische 
proeven als bedoeld in artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG (hierna aangeduid 
als "de EudraCT-databank").

Or. en

Motivering

Een dergelijke link naar de EudraCT-databank zou de toegang tot de wetenschappelijke 
resultaten van studies vergemakkelijken. De wetenschappelijke resultaten van studies zijn van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van betrouwbare informatie en de begrijpelijkheid 
daarvan.

Amendement 227
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
particulieren verzoeken om informatie over 
een receptplichtig geneesmiddel aan een 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen richten in elk van 
de officiële talen van de Gemeenschap die 
officiële taal zijn in de lidstaten waar het 
geneesmiddel is toegelaten. Het antwoord 
moet worden gegeven in de taal waarin de 
vraag is gesteld.

2. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
particulieren verzoeken om informatie over 
een receptplichtig geneesmiddel aan een 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen richten in elk van 
de officiële talen van de Gemeenschap die 
officiële taal zijn in de lidstaten waar het 
geneesmiddel is toegelaten. Het antwoord 
moet worden gegeven in de taal waarin de 
vraag is gesteld. Het verzoek en het 
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antwoord daarop worden door de 
vergunninghouder gedurende 10 jaar na 
de indiening bewaard en op verzoek ter 
beschikking gesteld aan de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Vergunninghouders moeten de door het publiek gestelde vragen en hun antwoorden daarop 
bewaren om een controle op verzoek van de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken.

Amendement 228
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
particulieren verzoeken om informatie over 
een receptplichtig geneesmiddel aan een 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen richten in elk van 
de officiële talen van de Gemeenschap die 
officiële taal zijn in de lidstaten waar het 
geneesmiddel is toegelaten. Het antwoord 
moet worden gegeven in de taal waarin de 
vraag is gesteld.

2. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
particulieren verzoeken om informatie over 
een receptplichtig geneesmiddel aan een 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen richten in elk van 
de officiële talen van de Gemeenschap die 
officiële taal zijn in de lidstaten waar het 
geneesmiddel is toegelaten. Het antwoord 
moet worden gegeven in de taal waarin de 
vraag is gesteld. De antwoorden worden 
bewaard ten behoeve van inspecties door 
de nationale bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Vergunninghouders dienen de antwoorden te bewaren om een gemakkelijke controle door de 
nationale bevoegde autoriteiten mogelijk te maken.
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Amendement 229
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen in overeenstemming 
met deze titel verstrekte informatie 
toegankelijk is voor personen met een 
handicap, zonder de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
onevenredig zwaar te belasten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
overeenstemming met deze titel verstrekte 
informatie toegankelijk is voor personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 230
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen in overeenstemming 
met deze titel verstrekte informatie 
toegankelijk is voor personen met een 
handicap, zonder de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen
onevenredig zwaar te belasten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
overeenstemming met deze titel verstrekte 
informatie toegankelijk is voor personen 
met een handicap.

Or. en

Motivering

Het toegankelijk maken van belangrijke informatie voor personen met een handicap valt 
onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
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Amendement 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
er passende, doeltreffende 
toezichtmethoden zijn om misbruik te
voorkomen wanneer houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
voorlichting over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen geven aan 
het publiek in het algemeen of aan 
particulieren.

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
misbruik wordt voorkomen door ervoor te 
zorgen dat alleen de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
informatie verstrekt en uitsluitend 
informatie verstrekt die is goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteiten over 
toegelaten receptplichtige geneesmiddelen, 
en wel in de vorm die is goedgekeurd voor 
het geven van voorlichting aan het publiek 
in het algemeen of aan particulieren. In 
afwijking hiervan kunnen de lidstaten 
controlemechanismen die vóór 31.12.2008 
zijn ingevoerd, blijven toepassen. Deze 
mechanismen worden door de Commissie 
gecontroleerd en goedgekeurd. 

Or. en

Amendement 232
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
er passende, doeltreffende 
toezichtmethoden zijn om misbruik te 
voorkomen wanneer houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
er passende, doeltreffende 
toezichtmethoden zijn om misbruik te 
voorkomen wanneer houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
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voorlichting over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen geven aan 
het publiek in het algemeen of aan 
particulieren.

mededelingen over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen doen aan 
het publiek in het algemeen of aan 
particulieren.

Or. en

Motivering

De maatregelen waarmee werd beoogd de direct op de consument gerichte reclame in de 
Verenigde Staten en de direct op de voorschrijvende arts gerichte reclame in Europa achteraf 
te controleren, zijn duidelijk tekortgeschoten. De relevante regelgevingsorganen ontdekken 
inbreuken te laat, vaak nadat er reeds schade is berokkend, en ondervinden moeilijkheden bij 
het opleggen van sancties. Maatregelen zoals "zelfregulering" of "mederegulering", zelfs al 
zijn zij op een gedragscode gebaseerd, kunnen de onafhankelijkheid van het toezicht niet naar 
behoren waarborgen.

Amendement 233
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen in overeenstemming met 
deze titel verstrekte informatie toegankelijk 
is voor personen met een handicap, zonder 
de houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen onevenredig zwaar te 
belasten.

1. De lidstaten en de Europese Commissie
zorgen ervoor dat de door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in overeenstemming met deze titel 
verstrekte informatie toegankelijk is voor 
personen met een handicap, zonder de 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen onevenredig zwaar te 
belasten.

Or. en

Motivering

Met het oog op de uitdagingen waarmee bepaalde lidstaten zich geconfronteerd zien bij de 
invoering en tenuitvoerlegging van een passend controlesysteem, dient de Europese 
Commissie een sterkere ondersteunende rol te spelen bij het toezicht.
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Amendement 234
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die methoden moeten gebaseerd zijn op 
toezicht vooraf op de verstrekte 
informatie, tenzij:

Die methoden moeten gebaseerd zijn op 
toezicht vooraf op mededelingen, tenzij:

Or. en

Motivering

De maatregelen waarmee werd beoogd de direct op de consument gerichte reclame in de 
Verenigde Staten en de direct op de voorschrijvende arts gerichte reclame in Europa achteraf 
te controleren, zijn duidelijk tekortgeschoten. De relevante regelgevingsorganen ontdekken 
inbreuken te laat, vaak nadat er reeds schade is berokkend, en ondervinden moeilijkheden bij 
het opleggen van sancties. Maatregelen zoals "zelfregulering" of "mederegulering", zelfs al 
zijn zij op een gedragscode gebaseerd, kunnen de onafhankelijkheid van het toezicht niet naar 
behoren waarborgen.

Amendement 235
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de inhoud van de informatie al door de 
bevoegde autoriteiten is goedgekeurd; of

- de documenten al door de bevoegde 
autoriteiten zijn goedgekeurd; of

Or. en

Motivering

Er is geen controle van de verstrekte informatie nodig indien het om documenten gaat die al 
door de bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd.
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Amendement 236
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- via een ander mechanisme een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht wordt gewaarborgd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Goedkeuring vooraf is de enige aanvaardbare wijze van controle.

Amendement 237
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- via een ander mechanisme een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht wordt gewaarborgd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De maatregelen waarmee werd beoogd de direct op de consument gerichte reclame in de 
Verenigde Staten en de direct op de voorschrijvende arts gerichte reclame in Europa achteraf 
te controleren, zijn duidelijk tekortgeschoten. De relevante regelgevingsorganen ontdekken 
inbreuken te laat, vaak nadat er reeds schade is berokkend, en ondervinden moeilijkheden bij 
het opleggen van sancties. Maatregelen zoals "zelfregulering" of "mederegulering", zelfs al 
zijn zij op een gedragscode gebaseerd, kunnen de onafhankelijkheid van het toezicht niet naar 
behoren waarborgen.
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Amendement 238
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- via een ander mechanisme een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
doeltreffend toezicht wordt gewaarborgd.

- via een ander mechanisme een 
gelijkwaardig niveau van passend, 
industrieonafhankelijk en doeltreffend 
toezicht wordt gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Aangezien het om receptplichtige geneesmiddelen en dus om zeer gevoelige informatie gaat, 
moet worden gewaarborgd dat de regelgevingsorganen op geen enkele wijze worden 
beïnvloed door de vergunninghouder.

Amendement 239
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door zelf- of 
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Tal van lidstaten stellen zich op het standpunt dat een vrijwillig systeem voor de controle van 
informatie door zelfregulerings- of medereguleringsorganen te zwak is. Niettemin zijn in 
sommige lidstaten zelfreguleringssystemen van kracht. De effectiviteit en kracht van 
zelfreguleringssystemen zijn sterk afhankelijk van de culturele en juridische structuren van de 
samenleving, zodat dergelijke systemen niet voor alle lidstaten moeten worden 
voorgeschreven. 

Amendement 240
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door zelf- of 
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Goedkeuring vooraf is de enige aanvaardbare wijze van controle.

Amendement 241
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
2001/838/EG 
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door zelf- of 
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

De maatregelen waarmee werd beoogd de direct op de consument gerichte reclame in de 
Verenigde Staten en de direct op de voorschrijvende arts gerichte reclame in Europa achteraf 
te controleren, zijn duidelijk tekortgeschoten. De relevante regelgevingsorganen ontdekken 
inbreuken te laat, vaak nadat er reeds schade is berokkend, en ondervinden moeilijkheden bij 
het opleggen van sancties. Maatregelen zoals "zelfregulering" of "mederegulering", zelfs al 
zijn zij op een gedragscode gebaseerd, kunnen de onafhankelijkheid van het toezicht niet naar 
behoren waarborgen.

Amendement 242
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door zelf- of
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door 
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.
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Or. en

Motivering

Een passend controlesysteem is nodig om misbruik van voorlichting te voorkomen. 
Zelfregulering lijkt een onvoldoende bindend instrument om dit doel te bereiken.

Amendement 243
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door zelf- of
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.

Tot deze methoden kunnen ook vrijwillig 
toezicht op voorlichting over 
geneesmiddelen door 
medereguleringsorganen en het 
inschakelen van dergelijke organen 
behoren, mits, in aanvulling op de in de 
lidstaten beschikbare rechterlijke of 
administratieve procedures, de 
mogelijkheid van behandeling door 
dergelijke organen bestaat.

Or. en

Motivering

Zelfregulering is niet het juiste instrument om voor een zo sterk mogelijke 
consumentenbescherming te zorgen.

Amendement 244
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na overleg met de lidstaten stelt de 
Commissie richtsnoeren voor de in het 
kader van deze titel toegelaten informatie 
op, waarin een gedragscode is opgenomen 
voor houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen die aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren informatie verstrekken over 
toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen. De Commissie stelt die 
richtsnoeren op bij de inwerkingtreding 
van deze richtlijn en werkt ze aan de hand 
van de opgedane ervaring regelmatig bij.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid kan dusdanig worden geïnterpreteerd of misbruikt dat een juridisch vacuüm ontstaat. 
In elk geval dreigt het de bepalingen van artikel 100 ter te ondermijnen.

Amendement 245
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na overleg met de lidstaten stelt de 
Commissie richtsnoeren voor de in het 
kader van deze titel toegelaten informatie 
op, waarin een gedragscode is opgenomen 
voor houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen die aan het publiek 
in het algemeen of aan particulieren
informatie verstrekken over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen. De 
Commissie stelt die richtsnoeren op bij de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
werkt ze aan de hand van de opgedane 

2. Na overleg met de lidstaten, patiënten-
en consumentenorganisaties, sociale 
ziekenfondsen en beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidssector stelt de Commissie 
richtsnoeren op voor de in het kader van 
deze titel toegelaten mededelingen, de 
uitwerking van bijsluiters, de publicatie 
van resultaten van klinische proeven en 
promotiepraktijken gericht op 
voorschrijvende artsen, waarin een 
bindende gedragscode is opgenomen, 
evenals afschrikkende sancties voor 
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ervaring regelmatig bij. houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen die zich niet aan de 
gedragscode houden. De richtsnoeren 
bevatten tevens bepalingen die 
waarborgen dat particulieren bij de 
bevoegde autoriteiten klachten kunnen 
indienen over misleidende praktijken in 
verband met het verstrekken van 
informatie. De Commissie stelt die 
richtsnoeren op bij de inwerkingtreding 
van deze richtlijn en werkt ze aan de hand 
van de opgedane ervaring regelmatig bij.

Or. en

Motivering

Aangezien de informatie gericht is op het publiek in het algemeen, moeten patiënten- en 
consumentenorganisaties worden betrokken bij de opstelling van de richtsnoeren. De 
standpunten van beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector zijn eveneens van cruciaal 
belang daar deze voor de patiënten de belangrijkste bron van informatie over voorgeschreven 
geneesmiddelen zijn en ook moeten blijven.

Amendement 246
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na overleg met de lidstaten stelt de 
Commissie richtsnoeren voor de in het 
kader van deze titel toegelaten informatie 
op, waarin een gedragscode is opgenomen 
voor houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen die aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren 
informatie verstrekken over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen. De 
Commissie stelt die richtsnoeren op bij de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
werkt ze aan de hand van de opgedane 
ervaring regelmatig bij.

2. Na overleg met de lidstaten en andere 
belanghebbenden stelt de Commissie 
richtsnoeren voor de in het kader van deze 
titel toegelaten informatie op, waarin een 
bindende gedragscode is opgenomen voor 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen die aan het publiek in het 
algemeen of aan particulieren informatie 
verstrekken over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen. De Commissie stelt die 
richtsnoeren op bij de inwerkingtreding 
van deze richtlijn en werkt ze aan de hand 
van de opgedane ervaring regelmatig bij.
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Or. en

Motivering

Andere belanghebbenden, zoals patiënten, beroepsbeoefenaren en de industrie, dienen bij de 
opstelling van de gedragscode en richtsnoeren te worden geraadpleegd. Om ervoor te zorgen 
dat vergunninghouders de regels naleven die de Commissie in de gedragscode heeft 
vastgelegd, dient te worden gespecificeerd dat de gedragscode niet vrijwillig, maar bindend is.

Amendement 247
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen websites met voorlichting over 
geneesmiddelen registreren bij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
het landcodetopniveaudomein dat voor de 
betrokken website wordt gebruikt, voordat 
zij deze websites openstellen voor het 
publiek. Wanneer voor een website geen 
landcodetopniveaudomein wordt gebruikt, 
kiest de vergunninghouder de lidstaat van 
registratie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen door hen beheerde websites die 
specifiek op de burgers van één of meer 
lidstaten zijn gericht en informatie 
bevatten over receptplichtige 
geneesmiddelen die onder deze titel vallen,
registreren voordat zij deze websites 
openstellen voor het publiek. Wanneer 
voor een website geen 
landcodetopniveaudomein wordt gebruikt, 
kiest de vergunninghouder de lidstaat van 
registratie.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking, aangezien deze richtlijn alleen over websites gaat, die door de 
vergunninghouder worden beheerd en bestemd zijn voor burgers van de EU. De bepalingen 
van de richtlijn gelden niet voor websites die gericht zijn op publiek buiten de EU of op een 
wereldwijd publiek, ongeacht of de informatie gegenereerd wordt in de EU of de server in de 
EU gevestigd is. De richtlijn geldt evenmin voor bedrijvensites die bedrijfsinformatie bevatten, 
met inbegrip van verkoopcijfers en andere met het product verband houdende 
bedrijfsinformatie.
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Amendement 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen websites met voorlichting over 
geneesmiddelen registreren bij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
het landcodetopniveaudomein dat voor de 
betrokken website wordt gebruikt, voordat 
zij deze websites openstellen voor het 
publiek. Wanneer voor een website geen 
landcodetopniveaudomein wordt gebruikt, 
kiest de vergunninghouder de lidstaat van 
registratie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen websites met door de autoriteiten 
goedgekeurde voorlichting over 
geneesmiddelen registreren bij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
het landcodetopniveaudomein dat voor de 
betrokken website wordt gebruikt, voordat
zij deze websites openstellen voor het 
publiek. Wanneer voor een website geen 
landcodetopniveaudomein wordt gebruikt, 
kiest de vergunninghouder de lidstaat van 
registratie.

Or. en

Amendement 249
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website kan de 
hierin opgenomen informatie over een 
geneesmiddel door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ook op andere websites in de 
Gemeenschap worden gebruikt, wanneer 
de informatie identiek is.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Om toezicht mogelijk te maken en op grond van aansprakelijkheidskwesties is het van belang 
dat de informatie alleen op de geregistreerde website wordt verstrekt. Effectief toezicht is niet 
mogelijk als de informatie via andere websites dan de geregistreerde wordt verspreid, met 
name als de informatie ook nog eens vertaald is in een andere taal. De bevoegde autoriteiten 
kunnen onder de in deze bepaling gestelde voorwaarden onmogelijk toezicht uitoefenen.

Amendement 250
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website kan de 
hierin opgenomen informatie over een 
geneesmiddel door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ook op andere websites in de 
Gemeenschap worden gebruikt, wanneer 
de informatie identiek is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om aansprakelijkheidsredenen en om een behoorlijk toezicht te waarborgen dient de 
informatie alleen op de geregistreerde website te worden verstrekt. Effectief toezicht is niet 
mogelijk als de informatie via andere websites dan de geregistreerde wordt verspreid, met 
name als de informatie ook nog eens vertaald is in een andere taal. De bevoegde autoriteiten 
kunnen onder de in deze bepaling gestelde voorwaarden onmogelijk toezicht uitoefenen.

Amendement 251
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2



PE441.215v02-00 158/193 AM\817858NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website kan de hierin 
opgenomen informatie over een 
geneesmiddel door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ook op andere websites in de Gemeenschap 
worden gebruikt, wanneer de informatie 
identiek is.

Na registratie van de website kan de hierin 
opgenomen informatie over een 
geneesmiddel door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ook op andere door de vergunninghouder 
in overeenstemming met de bepalingen 
van de eerste alinea aangemelde websites 
in de Gemeenschap worden gebruikt, 
wanneer de informatie identiek is. Deze 
websites worden via een link verbonden 
met de website die wordt ingesteld bij 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 
2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Or. en

Motivering

De twee websites, de door de vergunninghouder opgezette en de bij de richtlijn inzake 
vervalste geneesmiddelen ingestelde website, dienen via een link met elkaar te worden 
verbonden, zodat het publiek ziet dat de informatie echt is en dat de website of de inhoud 
daarvan niet misleidend is.

Amendement 252
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website kan de hierin 
opgenomen informatie over een 
geneesmiddel door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ook op andere websites in de 
Gemeenschap worden gebruikt, wanneer 
de informatie identiek is.

Na registratie van de website geschieden 
alle wijzigingen van de inhoud met 
betrekking tot receptplichtige 
geneesmiddelen onder toezicht 
overeenkomstig lid 3.
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Or. en

Amendement 253
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website geschieden 
alle wijzigingen van de inhoud met 
betrekking tot receptplichtige 
geneesmiddelen onder toezicht 
overeenkomstig lid 3.

Or. en

Motivering

Wijzigingen van de inhoud van een website moeten onder toezicht van de lidstaat staan waar 
de website geregistreerd is.

Amendement 254
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website geschieden 
alle wijzigingen van de inhoud met 
betrekking tot receptplichtige 
geneesmiddelen onder toezicht 
overeenkomstig lid 3.

Or. en

Motivering

Wijzigingen van de inhoud van een website moeten onder toezicht van de lidstaat staan waar 
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de website geregistreerd is.

Amendement 255
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na registratie van de website geschieden 
alle wijzigingen van de inhoud met 
betrekking tot receptplichtige 
geneesmiddelen onder toezicht 
overeenkomstig lid 3.

Or. en

Motivering

Wijzigingen van de inhoud van een website moeten onder toezicht van de lidstaat staan waar 
de website geregistreerd is.

Amendement 256
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites bevatten geen 
links naar andere websites van de houder 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen, tenzij die ook overeenkomstig 
dat lid zijn geregistreerd. Die websites 
vermelden welke bevoegde autoriteit de 
vergunning voor het in de handel brengen 
afgaf en het webadres van die bevoegde 

2. In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, automatisch te 
identificeren en bevatten geen materiaal 
dat ongevraagd onder het publiek in het 
algemeen of onder particulieren wordt 
verspreid. Ook bevatten die websites geen 
videomateriaal.
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autoriteit.
Onverminderd dit verbod kunnen in 
overeenstemming met lid 1 geregistreerde 
websites videomateriaal bevatten voor 
zover dit gericht is op de bevordering van 
veilig en doeltreffend gebruik van 
geneesmiddelen in het algemeen en op 
voorwaarde dat het geen boodschappen 
bevat die ten doel hebben een product te 
promoten. Op de naleving van deze beide 
voorwaarden wordt toegezien 
overeenkomstig artikel 100 octies.

Or. en

Motivering

Videomateriaal, met uitzondering van promotievideo's, kan een meerwaarde hebben als het 
ertoe dient het correcte gebruik van bepaalde geneesmiddelen of medische hulpmiddelen 
zoals inhalatoren te demonstreren. Dergelijk videomateriaal moet worden gecontroleerd in 
overeenstemming met artikel 100 octies, zodat gewaarborgd is dat de inhoud neutraal is en 
geen boodschappen bevat die ten doel hebben een product te promoten.

Amendement 257
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites bevatten geen links 
naar andere websites van de houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen, tenzij die ook overeenkomstig dat 
lid zijn geregistreerd. Die websites 
vermelden welke bevoegde autoriteit de 
vergunning voor het in de handel brengen 
afgaf en het webadres van die bevoegde 
autoriteit.

2. In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites bevatten geen links 
naar andere websites, met uitzondering 
van de websites van de bevoegde 
autoriteiten, tenzij die ook overeenkomstig 
dat lid zijn geregistreerd. Die websites 
vermelden welke bevoegde autoriteit de 
vergunning voor het in de handel brengen 
afgaf en het webadres van die bevoegde 
autoriteit.

Or. en
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Motivering

Niet alleen links naar andere websites van de vergunninghouder (bv. Amerikaanse websites), 
maar ook links naar websites van derden moeten worden voorkomen.

Amendement 258
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites bevatten geen links 
naar andere websites van de houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen, tenzij die ook overeenkomstig dat 
lid zijn geregistreerd. Die websites 
vermelden welke bevoegde autoriteit de 
vergunning voor het in de handel brengen 
afgaf en het webadres van die bevoegde 
autoriteit.

2. In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites bevatten geen links 
naar andere websites, tenzij die ook 
overeenkomstig dat lid zijn geregistreerd. 
Die websites vermelden welke bevoegde 
autoriteit de vergunning voor het in de 
handel brengen afgaf en het webadres van 
die bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Niet alleen links naar andere websites van de vergunninghouder (bv. Amerikaanse websites), 
maar ook links naar websites van derden moeten worden voorkomen. De verklaring over het 
feit dat de website geregistreerd is en onder toezicht staat zou lezers kunnen doen geloven dat 
ook de via een link met de website verbonden websites aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Amendement 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, zonder hun 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming 
te identificeren en bevatten geen materiaal 
dat ongevraagd onder het publiek in het 
algemeen of onder particulieren wordt 
verspreid. Ook bevatten die websites geen 
web-tv. Websites mogen video's bevatten, 
indien deze nuttig zijn voor het veilige en 
doeltreffende gebruik van een 
geneesmiddel. In dergelijke video's mag 
alleen de inhoud van de bijsluiter, de 
samenvatting van de productkenmerken 
en de "feitenbox" worden weergegeven, 
evenals aanwijzingen voor een veilig en 
doeltreffend gebruik van het 
geneesmiddel. Vóór publicatie moet 
videomateriaal worden goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 260
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv, podcasts of 
videostreaming, noch enige andere 
digitale informatievorm die niet 
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uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Wat digitale informatie betreft dient het voorstel rekening te houden met alle mogelijke 
nieuwe communicatietechnologieën en dient het te waarborgen dat deze allemaal onder de 
richtlijn vallen.

Amendement 261
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen videopresentatie van 
informatie over de kenmerken of het 
gebruik van het geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Het identificeren van particulieren die toegang tot de websites hebben, mag niet worden 
toegestaan, omdat zij anders gevaar lopen het doelwit te worden van ongewenst materiaal 
van de farmaceutische industrie. Het correcte gebruik van een receptplichtig geneesmiddel 
moet ofwel door de voorschrijvende arts of de apotheker worden gedemonstreerd, of door een 
gezondheidswerker die persoonlijk contact heeft met de patiënt, maar niet door een film op 
het internet. De formulering "web-tv" is te vaag; voor de zekerheid is een duidelijkere 
definitie nodig.
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Amendement 262
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook 
bevatten die websites geen web-tv.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen inhoud die ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Websites 
geen web-tv. Websites mogen video's 
bevatten, indien deze nuttig zijn voor het 
veilige en doeltreffende gebruik van een 
geneesmiddel

Or. en

Motivering

De formulering "zonder hun voorafgaande toestemming" is geschrapt, aangezien alle 
gebruikersgegevens volledig vertrouwelijk moeten blijven.

Amendement 263
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv, webradio, 
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die websites geen web-tv. podcasts of videostreaming, noch enige 
andere digitale informatievorm die niet 
uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

De wetgeving moet waarborgen dat alleen toegelaten informatievormen kunnen worden 
gebruikt.

Amendement 264
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv of 
videomateriaal.

Or. en

Motivering

Bij voorlichting via televisie, web-tv, radio of gezondheidspublicaties worden patiënten niet 
tegen dergelijke ongevraagde informatie beschermd; daarom moet verspreiding op die 
manier niet worden toegestaan. Bij het vertonen van video's op websites bestaat het gevaar 
van sluikreclame; videomateriaal moet daarom eveneens niet worden toegestaan.
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Amendement 265
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv of 
videomateriaal.

Or. en

Motivering

Bij voorlichting via televisie, web-tv, radio of gezondheidspublicaties worden patiënten niet 
tegen dergelijke ongevraagde informatie beschermd; daarom moet verspreiding op die 
manier niet worden toegestaan. Bij het vertonen van video's op websites bestaat het gevaar 
van sluikreclame; videomateriaal moet daarom eveneens niet worden toegestaan.

Amendement 266
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EC
Artikel 100 nonies – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv, podcasts of 
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die websites geen web-tv. andere informatie in de vorm van een 
videoboodschap.

Or. fr

Amendement 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De geregistreerde websites plaatsen 
bovenaan elke webpagina een 
kennisgeving waarin het publiek erop 
wordt gewezen dat de informatie op die 
website afkomstig is van een met name 
genoemde houder van een vergunning 
voor het in de handel brengen. In die 
kennisgeving wordt tevens een link naar 
de EudraPharm-databank over 
geneesmiddelen opgenomen.

Or. en

Motivering

De bezoekers van websites met informatie over receptplichtige geneesmiddelen moeten 
duidelijk erover worden ingelicht dat dergelijke informatie afkomstig is van een 
vergunninghouder. De link naar de EudraPharm-databank zorgt ervoor dat gebruikers 
rechtstreeks en gemakkelijk toegang hebben tot vergelijkbare informatie over receptplichtige 
geneesmiddelen die afkomstig is van een niet-commerciële bron waardoor voor grotere 
transparantie wordt gezorgd.

Amendement 268
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Na de registratie van de website 
geschieden alle wijzigingen van de inhoud 
met betrekking tot receptplichtige 
geneesmiddelen onder toezicht
overeenkomstig lid 3. Voor dergelijke 
wijzigingen is geen nieuwe registratie van 
de website vereist

Or. en

Motivering

Wijzigingen van de inhoud van een website moeten onder toezicht van de lidstaat staan waar 
de website geregistreerd is. Om onnodige bureaucratische rompslomp te voorkomen dient een 
nieuwe registratie niet nodig te zijn.

Amendement 269
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de inhoud die via die website 
wordt verspreid.

3. De houder van een vergunning voor het 
in de handel brengen legt de nieuwe 
inhoud en de wijzigingen van de inhoud 
als bedoeld in lid 1 voor voorafgaande 
goedkeuring voor aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
website is geregistreerd, voordat hij de 
nieuwe inhoud of de wijzigingen 
beschikbaar maakt op zijn website.

De houder van een vergunning voor het 
in de handel brengen blijft volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
alle informatie die hij beschikbaar maakt 
voor het publiek.

Or. en



PE441.215v02-00 170/193 AM\817858NL.doc

NL

Motivering

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen dienen ertoe te worden verplicht 
nieuwe inhoud en wijzigingen van de inhoud voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten. Er 
moet duidelijk worden gemaakt dat de bedrijven verantwoordelijk blijven voor alle informatie 
die zij aan het publiek verstrekken.

Amendement 270
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de inhoud die via die website 
wordt verspreid.

3. De houder van een vergunning voor het 
in de handel brengen legt de nieuwe 
inhoud en de wijzigingen van de inhoud 
voor voorafgaande goedkeuring voor aan 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar de website is geregistreerd, voordat 
hij de nieuwe inhoud of de wijzigingen 
beschikbaar maakt op zijn website.

Or. en

Motivering

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen dienen ertoe te worden verplicht 
nieuwe inhoud en wijzigingen van de inhoud voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten.

Amendement 271
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 
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toezicht op de inhoud die via die website 
wordt verspreid.

toezicht op de inhoud met betrekking tot 
receptplichtige geneesmiddelen die via die 
website beschikbaar wordt gemaakt.

Or. en

Motivering

De precisering is van belang omdat wellicht een groot deel van de website niet over 
receptplichtige geneesmiddelen gaat.

Amendement 272
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de inhoud die via die website 
wordt verspreid.

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de inhoud die via die website 
wordt verspreid. De houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
blijft volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor alle informatie die hij 
beschikbaar maakt voor het publiek.

Or. en

Motivering

Men kan niet van de bevoegde autoriteiten verwachten dat zij alle geregistreerde websites en 
alle inhoudelijke wijzigingen daarvan constant controleren. Daarom dient een specifieke 
verwijzing naar de aansprakelijkheid van bedrijven te worden opgenomen en te worden 
gewaarborgd dat zij ter verantwoording kunnen worden geroepen voor alle informatie die zij 
aan het publiek verstrekken. Dit beginsel geldt voor alle bedrijven in alle sectoren; 
farmaceutische ondernemingen mogen hierop geen uitzondering vormen. 
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Amendement 273
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat waar de website is 
geregistreerd, is verantwoordelijk voor het 
toezicht op de inhoud die via die website 
wordt verspreid.

3. De houder van een vergunning voor het 
in de handel brengen legt de nieuwe 
inhoud en de wijzigingen van de inhoud 
voor voorafgaande goedkeuring voor aan 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar de website is geregistreerd, voordat 
hij de gecontroleerde inhoud of 
wijzigingen beschikbaar maakt op zijn 
website.

Or. en

Motivering

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen dienen ertoe te worden verplicht 
nieuwe inhoud en wijzigingen van de inhoud voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten.

Amendement 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien een lidstaat redenen heeft om te 
twijfelen aan de juistheid van de vertaling 
van de overgenomen informatie, kan hij 
van de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen verlangen dat deze 
een gewaarmerkte vertaling geeft van de 
informatie die via de bij de bevoegde 
autoriteiten van een andere lidstaat 

a) indien een lidstaat redenen heeft om te 
twijfelen aan de juistheid van de vertaling 
van de overgenomen informatie, kan hij 
van de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen verlangen dat deze 
een gewaarmerkte vertaling geeft van de 
door de autoriteiten goedgekeurde 
informatie die via de bij de bevoegde 
autoriteiten van een andere lidstaat 
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geregistreerde website wordt verspreid; geregistreerde website wordt verspreid;

Or. en

Amendement 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien een lidstaat redenen heeft om te 
twijfelen of de informatie die via de bij de 
bevoegde autoriteiten van een andere 
lidstaat geregistreerde website wordt 
verspreid, in overeenstemming is met de 
eisen van deze titel, stelt hij de betrokken 
lidstaat van deze redenen in kennis. De 
betrokken lidstaten beijveren zich tot 
overeenstemming te komen over de te 
nemen maatregelen. Indien zij er niet in 
slagen om binnen twee maanden tot 
overeenstemming te komen, wordt de zaak 
voorgelegd aan het bij Besluit 75/320/EEG 
opgerichte Geneesmiddelencomité. 
Maatregelen kunnen alleen worden 
vastgesteld wanneer dat comité advies 
heeft gegeven. De lidstaten houden 
rekening met de adviezen van het 
Geneesmiddelencomité en stellen het 
comité in kennis van de manier waarop zij 
rekening hebben gehouden met het advies.

b) indien een lidstaat redenen heeft om te 
twijfelen of de door de autoriteiten 
goedgekeurde informatie die via de bij de 
bevoegde autoriteiten van een andere 
lidstaat geregistreerde website wordt 
verspreid, in overeenstemming is met de 
eisen van deze titel, stelt hij de betrokken 
lidstaat van deze redenen in kennis. De 
betrokken lidstaten beijveren zich tot 
overeenstemming te komen over de te 
nemen maatregelen. Indien zij er niet in 
slagen om binnen twee maanden tot 
overeenstemming te komen, wordt de zaak 
voorgelegd aan het bij Besluit 75/320/EEG 
opgerichte Geneesmiddelencomité. 
Maatregelen kunnen alleen worden 
vastgesteld wanneer dat comité advies 
heeft gegeven. De lidstaten houden 
rekening met de adviezen van het 
Geneesmiddelencomité en stellen het 
comité in kennis van de manier waarop zij 
rekening hebben gehouden met het advies.

Or. en

Amendement 276
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Door elke lidstaat wordt een 
nationaal webportaal voor 
geneesmiddelen opgericht en 
onderhouden, met een specifieke webpage 
over veiligheid van medicijnen, dat 
gekoppeld wordt aan het overeenkomstig 
artikel 26 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 opgerichte Europese webportaal 
voor geneesmiddelenveiligheid. Op de 
nationale webportalen voor 
geneesmiddelen maken de lidstaten ten 
minste het volgende openbaar:
a) de bijsluiters voor de op de nationale 
markt verkrijgbare geneesmiddelen, ten 
minste in de nationale taal
b) de samenvatting van 
productkenmerken;
c) de beoordelingsrapporten met de 
periodieke veiligheidsverslagen die door 
vergunninghouders bij de 
gezondheidsautoriteiten zijn ingediend;
d) uitvoerige beschrijvingen van de 
risicomanagementsystemen, en uitvoerige 
protocollen van onderzoek na toelating, 
voor overeenkomstig deze richtlijn 
toegelaten geneesmiddelen;
e) de in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde lijst van 
geneesmiddelen die onder intensief 
toezicht staan;
f) gestructureerde formulieren voor het 
via internet melden van vermoedelijke 
bijwerkingen door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten op basis 
van de in artikel 25 van Verordening (EG)
nr. 726/2004 bedoelde formulieren.
g) agenda's van de vergaderingen van het 
comité voor Geneesmiddelenbewaking en 
van de coördinatiegroep, en notulen van 
hun vergaderingen, tezamen met de 
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genomen besluiten, bijzonderheden over 
de stemmingen en stemverklaringen, met 
inbegrip van minderheidsstandpunten;
h) verzoeken van de nationale bevoegde 
autoriteit aan de vergunninghouder om 
een risicomanagementsysteem ten uitvoer 
te brengen of een veiligheidsonderzoek na 
toelating te verrichten, eventueel 
vergezeld van de door de 
vergunninghouder aan de nationale 
bevoegde autoriteit verstrekte toelichting, 
en de definitieve beslissing van de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

De beschikbaarheid op het internet zorgt ervoor dat patiënten en het publiek de bijsluiters en 
samenvattingen van productkenmerken te allen tijde in hun moedertaal kunnen raadplegen, 
zelfs vanuit het buitenland. In alle lidstaten zou de nationale medische toezichthouder een 
webportaal moeten hebben waar het algemene publiek hoogwaardige informatie kan krijgen 
over geneesmiddelen. Dit amendement wil de grondslag bieden voor zulke webportalen, naar 
aanleiding van het verslag van de Commissie over de huidige praktijk bij de voorlichting van 
patiënten. Het webportaal moet ook een specifiek domein omvatten voor alle informatie met 
betrekking tot veiligheidskwesties en geneesmiddelenbewaking.

Amendement 277
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG 
Artikel 100 nonies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt aangegeven welke 

5. De lidstaten verplichten houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, ertoe 
bovenaan elke webpagina een mededeling 
te plaatsen waarin het publiek erop wordt 
gewezen dat de informatie op die website 
afkomstig is van de vergunninghouder en 
dat er derhalve toezicht op wordt 
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nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

uitgeoefend, teneinde reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen te 
voorkomen. In de verklaring wordt 
aangegeven welke nationale bevoegde 
autoriteit toezicht op de betrokken website 
uitoefent. Ook wordt gespecificeerd dat het 
feit dat er toezicht op de website wordt 
uitgeoefend, niet hoeft te betekenen dat alle 
informatie op de website vooraf is 
goedgekeurd en tevens wordt een link 
opgenomen naar de EudraPharm-
databank, met de vermelding dat daar 
gevalideerde informatie beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Het feit dat de website wordt geregistreerd en gecontroleerd in overeenstemming met een 
richtlijn biedt geen meerwaarde voor de gebruikers, maar brengt de mogelijkheid van 
misbruik met zich mee. Gebruikers moeten duidelijk worden geïnformeerd dat de website 
onder toezicht staat teneinde reclame voor receptplichtige geneesmiddelen te voorkomen, 
aangezien het publiek weinig besef heeft van gevestigde belangen. De link naar de 
EudraPharm-databank zorgt ervoor dat gebruikers direct en gemakkelijk toegang kunnen 
krijgen tot vergelijkbare informatie over receptplichtige geneesmiddelen die afkomstig is uit 
niet-commerciële bron.

Amendement 278
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt aangegeven welke 

5. De lidstaten verplichten houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, ertoe 
bovenaan elke webpagina een mededeling 
te plaatsen waarin het publiek erop wordt 
gewezen dat de informatie op die website 
afkomstig is van de vergunninghouder en 
dat er derhalve toezicht op wordt 
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nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

uitgeoefend, teneinde reclame voor 
receptplichtige geneesmiddelen te 
voorkomen. In de verklaring wordt 
aangegeven welke nationale bevoegde 
autoriteit toezicht op de betrokken website 
uitoefent. Ook wordt gespecificeerd dat het 
feit dat er toezicht op de website wordt 
uitgeoefend, niet hoeft te betekenen dat alle 
informatie op de website vooraf is 
goedgekeurd en tevens wordt een link 
opgenomen naar de EudraPharm-
databank, met de vermelding dat daar 
gevalideerde informatie beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Het feit dat de website wordt geregistreerd en gecontroleerd in overeenstemming met een 
richtlijn biedt geen meerwaarde voor de gebruikers, maar brengt de mogelijkheid van 
misbruik met zich mee. Gebruikers moeten duidelijk worden geïnformeerd dat de website 
onder toezicht staat teneinde reclame voor receptplichtige geneesmiddelen te voorkomen, 
aangezien het publiek weinig besef heeft van gevestigde belangen. De link naar de 
EudraPharm-databank zorgt ervoor dat gebruikers direct en gemakkelijk toegang kunnen 
krijgen tot vergelijkbare informatie over receptplichtige geneesmiddelen die afkomstig is uit 
niet-commerciële bron.

Amendement 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
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verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht 
op de website wordt uitgeoefend, niet 
hoeft te betekenen dat alle informatie op 
de website vooraf is goedgekeurd.

verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent.

Or. en

Amendement 280
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EC
Artikel 100 nonies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt duidelijk aangegeven 
welke nationale bevoegde autoriteit 
toezicht op de betrokken website uitoefent 
en welke houder van een vergunning voor 
het in de handel brengen verantwoordelijk 
is voor de website. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

Or. fr

Amendement 281
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
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Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

5. De lidstaten verplichten houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, ertoe daarin 
een verklaring op te nemen dat de website
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Het publiek moet worden geïnformeerd over de kwaliteit van de website die zij bezoeken. 
Daarom is het beter een verklaring over de registratie- en toezichtprocedures voor te 
schrijven, in plaats van deze slechts toe te staan. Dit is nodig om het publiek te kunnen laten 
zien dat zij de website kunnen vertrouwen.

Amendement 282
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten schrijven voor dat de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen de volgende verklaringen 
op zijn website plaatst:
- [naam van de vergunninghouder] is 
verantwoordelijk voor de informatie op 
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deze website.
- "Indien u meent dat de verstrekte 
informatie onjuist, misleidend of 
onevenwichtig en daarom in strijd met de 
wet is, neemt u dan contact op met de 
nationale bevoegde autoriteit".
- "U wordt verzocht negatieve 
bijwerkingen van receptplichtige 
geneesmiddelen te melden aan uw dokter, 
uw apotheker of aan de nationale 
bevoegde autoriteit".
- "Meer informatie over in de 
Gemeenschap toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen vindt u op onderstaande 
website: [link naar de EudraPharm-
databank]."

Or. en

Motivering

De lezers hebben het recht om te weten van wie de informatie afkomstig is. Zij hebben 
eveneens het recht om te weten aan wie zij zich kunnen wenden wanneer zij twijfels hebben 
over de kwaliteit van de aangeboden informatie. De derde verklaring is in overeenstemming 
met de bepalingen van het voorstel over geneesmiddelenbewaking. De link naar de 
EudraPharm-databank zorgt ervoor dat gebruikers direct en gemakkelijk toegang kunnen 
krijgen tot vergelijkbare informatie over receptplichtige geneesmiddelen die afkomstig is uit 
niet-commerciële bron.

Amendement 283
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten schrijven voor dat de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen de volgende verklaringen 
op zijn website plaatst:
- [naam van de vergunninghouder] is 
verantwoordelijk voor de informatie op 
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deze website.
- "Indien u meent dat de verstrekte 
informatie niet in overeenstemming is met 
de wetgeving, neemt u dan contact op met 
de nationale bevoegde autoriteit".
- "U wordt verzocht negatieve 
bijwerkingen van receptplichtige 
geneesmiddelen te melden aan uw dokter, 
apotheker of zorgverlener of aan de 
nationale bevoegde autoriteit".
- "Meer informatie over in de 
Gemeenschap toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen vindt u op onderstaande 
website: [link naar de EudraPharm-
databank]."

Or. en

Amendement 284
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 nonies – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De geregistreerde websites plaatsen 
bovenaan elke webpagina een 
kennisgeving waarin het publiek erop 
wordt gewezen dat de informatie op die 
website afkomstig is van een met name 
genoemde houder van een vergunning 
voor het in de handel brengen. In die 
kennisgeving wordt tevens een link naar 
de EudraPharm-databank over 
geneesmiddelen opgenomen.

Or. en

Motivering

De bezoekers van websites met informatie over receptplichtige geneesmiddelen moeten 
duidelijk erover worden ingelicht dat dergelijke informatie afkomstig is van een 
vergunninghouder. De link naar de EudraPharm-databank zorgt ervoor dat gebruikers 
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rechtstreeks en gemakkelijk toegang hebben tot vergelijkbare informatie over receptplichtige 
geneesmiddelen die afkomstig is van een niet-commerciële bron waardoor voor grotere 
transparantie wordt gezorgd.

Amendement 285
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 decies – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verplichting tot het instellen van 
klachtenafhandelingsprocedures en 
doeltreffende verhaalsmechanismen om 
klachten van consumenten af te handelen 
en een eerlijke schadeloosstelling van 
slachtoffers te waarborgen.

Or. en

Motivering

Er moet een verwijzing naar een klachten- en verhaalsregeling worden opgenomen om 
consumenten te beschermen en hun de nodige middelen aan de hand te doen om hun rechten 
te handhaven en schadevergoeding te eisen in het geval van misleidende informatie. 
Misleidende informatie over receptplichtige geneesmiddelen kan ernstige gevolgen voor de 
volksgezondheid hebben.

Amendement 286
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 decies – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
mogelijk is de naam te publiceren van een 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen die verantwoordelijk is 
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voor de verspreiding van niet-conforme 
informatie over een geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Dit is een doeltreffende en afschrikkende maatregel die ertoe bijdraagt de naleving van de 
wetgeving te waarborgen.

Amendement 287
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 decies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen worden bijgestaan en 
gehoord bij elke behandeling van zaken 
waarin zij worden beschuldigd van niet-
naleving van de bepalingen van deze titel. 
De houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen hebben het recht om 
tegen elk besluit beroep aan te tekenen bij 
een rechterlijke of andere instantie. 
Tijdens de beroepsprocedure wordt de 
verspreiding van informatie opgeschort 
totdat door de bevoegde instantie anders 
wordt beslist.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de doeltreffendheid en de doorzichtigheid van het proces te 
vergroten. De vergunninghouders moeten het recht hebben zichzelf te verdedigen, wanneer zij 
van mening zijn dat de klachten van niet-naleving ongegrond zijn. Ter bescherming van het 
publiek tegen informatie die mogelijk niet conform de bepalingen van deze titel is, is het nodig 
dat de verspreiding van deze informatie onmiddellijk na het besluit van de bevoegde instantie 
wordt opgeschort. De verspreiding mag slechts worden hervat, indien de instantie die 
bevoegd is voor de behandeling van het beroep van de vergunninghouder, zulks beslist.
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Amendement 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 undecies – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een exemplaar van alle in 
overeenstemming met deze titel verspreide
informatie met vermelding van de 
hoeveelheid verspreide informatie, de 
doelgroep, de wijze van verspreiding en de 
datum van eerste verspreiding ter 
beschikking houden van de autoriteiten of 
lichamen die met het toezicht op de 
voorlichting over geneesmiddelen zijn
belast;

a) een exemplaar van alle in 
overeenstemming met deze titel 
beschikbaar gemaakte informatie met 
vermelding van de hoeveelheid verstrekte 
informatie, de doelgroep, de wijze van 
verstrekking en de datum van eerste 
verstrekking ter beschikking houden van 
de bevoegde autoriteiten of lichamen die 
met het toezicht op de voorlichting over 
geneesmiddelen zijn belast en die de 
informatie vooraf hebben goedgekeurd;

Or. en

Amendement 289
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 undecies – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de autoriteiten of lichamen die met het 
toezicht op de voorlichting over 
geneesmiddelen zijn belast, de informatie 
en bijstand verlenen die deze nodig hebben 
om hun bevoegdheden uit te oefenen;

c) de autoriteiten of lichamen die met het 
toezicht op de voorlichting over 
geneesmiddelen zijn belast, de informatie, 
financiële middelen en bijstand 
verschaffen die deze nodig hebben om hun 
bevoegdheden uit te oefenen;

Or. en



AM\817858NL.doc 185/193 PE441.215v02-00

NL

Motivering

De bevoegde autoriteiten dienen over de nodige financiële middelen te beschikken om hun 
taken te kunnen vervullen.

Amendement 290
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 undecies – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de autoriteiten of lichamen die met het 
toezicht op de voorlichting over 
geneesmiddelen zijn belast, de informatie 
en bijstand verlenen die deze nodig hebben 
om hun bevoegdheden uit te oefenen;

c) de autoriteiten of lichamen die met het 
toezicht op de voorlichting over 
geneesmiddelen zijn belast, de informatie, 
financiële middelen en bijstand 
verschaffen die deze nodig hebben om hun 
bevoegdheden uit te oefenen;

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten dienen over de nodige financiële middelen te beschikken om hun 
taken te kunnen vervullen.

Amendement 291
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 undecies – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) klachtenafhandelingsprocedures en 
doeltreffende verhaalsmechanismen 
instellen om klachten van consumenten af 
te handelen en een eerlijke 
schadeloosstelling van slachtoffers te 
waarborgen.
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Or. en

Motivering

Misleidende informatie over receptplichtige geneesmiddelen kan ernstige gevolgen voor de 
volksgezondheid hebben. Er moet een klachten- en verhaalsregeling worden opgenomen om 
consumenten te beschermen en hun instrumenten aan de hand te doen om hun rechten te 
handhaven en schadevergoeding te eisen in het geval van misleidende informatie.

Amendement 292
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 undecies – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
mogelijk is de naam te publiceren van een 
houder van een vergunning voor het in de
handel brengen die verantwoordelijk is 
voor de verspreiding van niet-conforme 
informatie over een geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Dit zou een doeltreffende en afschrikkende maatregel kunnen zijn die ertoe bijdraagt de 
naleving van de wetgeving te waarborgen

Amendement 293
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 duodecies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van deze titel zijn ook van 
toepassing op voorlichting over in artikel 

De bepalingen van deze titel zijn ook van 
toepassing op voorlichting over in artikel 
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14, lid 1, bedoelde homeopathische 
geneesmiddelen die als receptplichtig zijn 
geclassificeerd.

14, lid 1, bedoelde homeopathische 
geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen die als 
receptplichtig zijn geclassificeerd.

Or. en

Motivering

Receptplichtige kruidengeneesmiddelen dienen te worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van de wetgeving.

Amendement 294
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 duodecies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van deze titel zijn ook van 
toepassing op voorlichting over in artikel 
14, lid 1, bedoelde homeopathische
geneesmiddelen die als receptplichtig zijn 
geclassificeerd.

De bepalingen van deze titel zijn ook van 
toepassing op voorlichting over in artikel 
14, lid 1, bedoelde homeopathische 
geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen die als 
receptplichtig zijn geclassificeerd.

Or. en

Motivering

Receptplichtige kruidengeneesmiddelen dienen te worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van de wetgeving.

Amendement 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 terdecies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [juiste datum invullen vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de 
wijzigingsrichtlijn] publiceert de 
Commissie een verslag over de met de 
tenuitvoerlegging van deze titel opgedane 
ervaringen en beoordeelt zij de noodzaak 
van een herziening van deze titel. De 
Commissie zendt dit verslag toe aan het 
Europees Parlement en aan de Raad.

Uiterlijk [juiste datum invullen vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de 
wijzigingsrichtlijn] publiceert de 
Commissie na raadpleging van de 
patiëntenorganisaties en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg een verslag over de met 
de tenuitvoerlegging van deze titel 
opgedane ervaringen en beoordeelt zij de 
noodzaak van een herziening van deze titel. 
De Commissie zendt dit verslag toe aan het 
Europees Parlement en aan de Raad.

Or. en

Amendement 296
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 terdecies – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn legt de 
Commissie, na een openbare raadpleging 
waarbij patiënten- en 
consumentenorganisaties en artsen- en 
apothekersverenigingen worden 
betrokken, aan het Europees Parlement 
en de Raad een evaluatieverslag voor over 
de leesbaarheid en juistheid van de 
samenvattingen van productkenmerken 
en van de bijsluiters en de waarde 
daarvan voor het publiek en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector. Na een 
gegevensanalyse en een systematisch 
onderzoek naar de resultaten doet de 
Commissie zo nodig voorstellen ter 
verbetering van inhoud en vorm van de 
samenvattingen van productkenmerken 
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en van de bijsluiters, om te waarborgen 
dat deze een waardevolle bron van 
informatie zijn voor het publiek en 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector.

Or. en

Motivering

Indien de Commissie zich daadwerkelijk om de verbetering van de voorlichting aan patiënten 
bekommert, dient zij vorm en inhoud van de samenvattingen van productkenmerken en van de 
bijsluiters te verbeteren.

Amendement 297
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 terdecies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 terdecies bis
De nationale bevoegde autoriteiten 
organiseren, onder coördinatie van het 
agentschap, onafhankelijke campagnes 
ter bevordering van de "geletterdheid"
met betrekking tot gezondheid en 
behandelingen, met name over de 
volgende onderwerpen
- rationeel gebruik van geneesmiddelen: 
wat is een INN; wat is een risico- en een 
schade-batenanalyse; wat is een Adverse 
Drug Reaction (ADR); wat te doen in het 
geval van een ADR; hoe moet een ADR 
worden gemeld; wat betekent 
conformiteit;
- good governance: wat is een 
belangenconflict; wat is transparantie;
- patiënten- en consumentenrechten in 
klinische proeven: wat is een klinische 
proef, wat is geïnformeerde toestemming; 
wat zijn je rechten als deelnemer; wat zijn 
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vervangende eindpunten.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van de gezondheidsgeletterdheid bij het publiek is van essentieel belang om 
ervoor te zorgen dat patiënten en consumenten echt mondig worden, wat weer tot een beter 
beheer van de voorwaarden en betere resultaten in de gezondheidszorg leidt. Door 
rechtstreekse spontane meldingen door patiënten wordt multiculturele kennis opgebouwd en 
worden waardevolle ervaringslessen opgedaan – voor ons denken en voor de zelfexpressie, 
wat tot de gezondheidsgeletterdheid bijdraagt.

Amendement 298
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 terdecies ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 terdecies ter
De nationale bevoegde autoriteiten 
organiseren, onder coördinatie van het 
agentschap, onafhankelijke 
gezondheidsvoorlichting met een 
preventief karakter, met name over 
gezondheidsdeterminanten, in de eerste 
plaats door de ondersteuning van 
publiekscampagnes over de omgang met 
verslavingen, het risico van 
alcoholverslaving en afhankelijkheid van 
verslavende substanties (tabak, 
verdovende middelen, enz.), het belang 
van een gezonder eetpatroon of van 
regelmatige lichaambeweging, enz.

Or. en

Motivering

Tal van ziekten en aandoeningen kunnen worden voorkomen door een gezondere levensstijl te 
bevorderen (meer lichaamsbeweging, minder stress, rationeler gebruik van geneesmiddelen 
ter voorkoming van iatrogene aandoeningen en verslavingen, vermijden van drugsgebruik) en 
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voedingsmaatregelen (minder alcohol, minder tabak, minder zout en suiker, minder vet, het 
nuttigen van meer groenten en fruit, enz.).

Amendement 299
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 terdecies quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 terdecies quater
De lidstaten zien erop toe dat tijdens de 
eerste fase van de universitaire opleiding 
van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt gewaarborgd dat 
zij communicatievaardigheden 
ontwikkelen en basiskennis verwerven 
inzake "evidence based medicine".
De lidstaten verlenen financiële steun aan 
onafhankelijke consultatiebureaus voor 
drugsverslaafden, stimuleren de 
ontwikkeling van onafhankelijke 
programma's voor permanente educatie 
voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector en de ontwikkeling van 
hun kritisch oordeelsvermogen.
Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn stelt de Commissie, na 
een openbare raadpleging van de lidstaten 
en van programma's voor permanente 
educatie voor beroepsbeoefenaren, een 
uitvoerig verslag op over beste praktijken 
in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het verstrekken van informatie aan patiënten en het inspelen op hun behoeften vereist een 
vertrouwensrelatie, dialoog en expertise – dit zijn de hoofdverantwoordelijkheden in de 
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gezondheidszorg. De communicatievaardigheden van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moet in de eerste fase van de universitaire opleiding worden ontwikkeld.

Amendement 300
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 terdecies quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 terdecies quater
De lidstaten zien erop toe dat tijdens de 
eerste fase van de universitaire opleiding 
van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector wordt gewaarborgd dat 
zij communicatievaardigheden 
ontwikkelen en basiskennis verwerven 
inzake "evidence based medicine".
De lidstaten verlenen financiële steun aan 
onafhankelijke consultatiebureaus voor 
drugsverslaafden, stimuleren de 
ontwikkeling van onafhankelijke 
programma's voor permanente educatie 
voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector en de ontwikkeling van 
hun kritisch oordeelsvermogen.
Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn stelt de Commissie, na 
een openbare raadpleging van de lidstaten 
en van programma's voor permanente 
educatie voor beroepsbeoefenaren, een 
uitvoerig verslag op over beste praktijken 
in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het verstrekken van informatie aan patiënten en het inspelen op hun behoeften vereist een 
vertrouwensrelatie, dialoog en expertise – dit zijn de hoofdverantwoordelijkheden in de 
gezondheidszorg. De communicatievaardigheden van beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector moet in de eerste fase van de universitaire opleiding worden ontwikkeld.
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