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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik betreft
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0662),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0517/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM (2009)0665),

– gelet op de artikelen 294, lid 3, 114 en 168, lid 4, onder c, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De invoering van een nieuwe titel VIII 
bis in 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 is 
een reactie op deze problemen; met de 
verschillende bepalingen van deze titel 
wordt beoogd de beschikbaarheid van 
objectieve, betrouwbare en niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van goede 
kwaliteit over receptplichtige 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik te 
waarborgen.

(2) De invoering van een nieuwe titel VIII 
bis in 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 is 
een reactie op deze problemen; met de 
verschillende bepalingen van deze titel 
wordt beoogd de beschikbaarheid van 
objectieve, betrouwbare en niet-
publiciteitsgerichte voorlichting van goede 
kwaliteit over receptplichtige 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik te
waarborgen en de nadruk te leggen op de 
rechten en belangen van de patiënten.

Or. en

Motivering

De wijzigingsrichtlijn moet vooral gericht zijn op de patiënten en hun belangen hetgeen ook 
in de wijzigingsverordening tot uiting moet komen. In de nieuwe bepalingen van de 
wijzigingsrichtlijn moet het accent komen te liggen op het recht van de patiënten op 
voorlichting in plaats van op het recht van de farmaceutische bedrijven om informatie te 
verspreiden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 726/2004.
Artikel 20 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het bureau kan binnen 60 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar 
maken tegen de aan hem voorgelegde 
informatie of delen daarvan wanneer deze 
niet in overeenstemming is met titel VIII 

(3) Het bureau kan binnen 20 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar 
maken tegen de aan hem voorgelegde 
informatie of delen daarvan wanneer deze 
niet in overeenstemming is met titel VIII 
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bis van Richtlijn 2001/83/EG. Indien het 
bureau niet binnen 60 dagen bezwaar 
maakt, wordt de informatie geacht te zijn 
aanvaard en kan deze worden 
gepubliceerd.

bis van Richtlijn 2001/83/EG. Indien het 
bureau niet binnen 20 dagen bezwaar 
maakt, wordt de informatie geacht te zijn 
aanvaard en kan deze worden 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

60 dagen is een buitengewoon lange termijn die ten nadele van de patiënten kan zijn, vooral 
als over een product alarm is geslagen. Om te zorgen voor een grotere doelmatigheid van het 
proces moet een redelijkere termijn worden vastgelegd binnen welke het bureau tegen de 
informatie bezwaar kan aantekenen. 
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TOELICHTING

Uw rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie over de voorlichting aan 
patiënten over receptplichtige geneesmiddelen (COM(2008)0662-0663). Het Parlement en de 
patiëntenorganisaties hebben reeds lang op een dergelijk voorstel aangedrongen, opdat 
patiënten in staat worden gesteld zich beter te informeren over de aan hun voorgeschreven en 
door hen ingenomen geneesmiddelen. 
Meer toegang tot goede voorlichting zal bijdragen tot een betere gezondheid van de patiënten, 
aangezien goed voorgelichte patiënten eerder geneigd zullen zijn de nodige behandelingen 
voort te zetten en de besluiten over hun behandeling waarschijnlijk beter zullen begrijpen. Het 
voorstel zal derhalve, indien goed geformuleerd en toegepast, een meerwaarde opleveren. 
Derhalve kan de doelstelling van het voorstel niet alleen de harmonisatie van de Europese 
wetgeving zijn, maar tevens een betere gezondheid dankzij meer kennis over de gezondheid. 
De farmaceutische industrie heeft een belangrijke rol te vervullen bij het bevorderen van 
kennis over de gezondheid en een goede gezondheid, maar haar rol moet duidelijk worden 
afgebakend en haar betrokkenheid moet strikt worden gereguleerd ten einde een door de 
commercie gestimuleerde overconsumptie van geneesmiddelen te voorkomen.  
Ten aanzien van het huidige juridische kader en de situatie in Europa inzake de toegang van 
patiënten tot informatie over receptplichtige geneesmiddelen bestaan vele problemen. Ten 
gevolge van de uiteenlopende interpretaties van de richtlijn door de lidstaten krijgen de 
patiënten in de diverse delen van Europa niet dezelfde toegang tot goede voorlichting over 
geneesmiddelen. In sommige lidstaten krijgen de patiënten niet gemakkelijk toegang tot zelfs 
de meest elementaire voorlichting over de aan hun voorgeschreven geneesmiddelen. Dit is 
onaanvaardbaar en leidt tot ongelijkheid op medisch gebied in Europa.
De huidige regelgeving is niet afgestemd op de technische ontwikkeling en de door het 
internet geboden mogelijkheden en uitdagingen. Patiënten in Europa hebben nu reeds in een 
paar seconden ongeperkte toegang tot ongecontroleerde en vaak onjuiste informatie over 
receptplichtige geneesmiddelen. De toegang tot gecontroleerde en veilige informatie over 
geneesmiddelen via het internet is voor de meeste mensen echter zeer beperkt. Dit is vooral 
een probleem voor degenen die informatie in hun moedertaal nodig hebben.
Uit de huidige en uiteenlopende interpretatie van de richtlijn door rechtbanken in heel Europa 
blijkt dat er sprake is van een zekere juridische onduidelijkheid waardoor onzekerheid 
ontstaat over hoe en op wie de richtlijn van toepassing is. Dit blijkt tevens uit de
uiteenlopende wijze waarop de richtlijn in de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd. Het is 
derhalve van essentieel belang dat de bepalingen duidelijker worden.
Over het algemeen is het bijgevolg nodig de bepalingen inzake voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen bij te werken en snel nieuwe regels in te voeren. 
Uw rapporteur heeft echter diverse kanttekeningen bij het voorstel van de Commissie. In deze 
toelichting worden de voornaamste, in de ontwerpverslagen voorgestelde veranderingen 
belicht.

 In het Commissievoorstel wordt veeleer de nadruk gelegd op het recht van de 
farmaceutische bedrijven om informatie te verspreiden dan op het recht van de 
patiënten om over goede informatie te beschikken. Derhalve stelt uw rapporteur voor 
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om het accent van het voorstel te verleggen en de farmaceutische bedrijven te 
verplichten om de patiënten van bepaalde informatie te voorzien en aldus het recht van 
de patiënten op kennis tot middelpunt van de wetgeving te maken. De mogelijkheid 
om patiënten van informatie te voorzien, mag niet worden aangegrepen als een kans 
voor de farmaceutische bedrijven om reclame te maken. De informatie moet in het 
belang van de patiënten zijn. Uw rapporteur wil de farmaceutische industrie 
verplichten om bepaalde essentiële informatie over receptplichtige geneesmiddelen 
beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk voor Europese patiënten te maken, bijv. een 
samenvatting van de productkenmerken en bijsluiters.

 De beschikbaarstelling van informatie dient te zijn gebaseerd op het “pull-beginsel”, 
dat wil zeggen dat informatie moet worden verstrekt aan patiënten die zelf naar 
informatie op zoek zijn. Derhalve moeten de kanalen via welke informatie ter 
beschikking wordt gesteld, zorgvuldiger gekozen worden. Hoewel de rol van het 
internet toeneemt, verschillen de penetratie van en toegang tot het internet zeer sterk 
van lidstaat tot lidstaat om nog maar te zwijgen van de internetvaardigheden. Om die 
reden moet informatie ook via meer “traditionele” kanalen toegankelijk worden 
gemaakt, bijvoorbeeld correspondentie. 

 Over het gebruik van gedrukte media als informatiebron heeft uw rapporteur echter 
zijn bedenkingen. Informatie in kranten of tijdschriften is voor iedereen beschikbaar, 
niet alleen voor degenen die zelf naar informatie zoeken, dat wil zeggen dat patiënten 
niet tegen ongevraagde informatie beschermd worden. Derhalve stelt uw rapporteur 
voor om de mogelijkheid te schrappen dat farmaceutische bedrijven via dagbladen, 
tijdschriften en soortgelijke publicaties informatie verspreiden. 

 Uw rapporteur wenst tevens een duidelijker onderscheid aan te brengen tussen reclame 
en informatie. Hoewel in artikel 86 van de richtlijn de definitie van reclame wordt 
vastgelegd en in artikel 88, lid 1 reclame voor receptplichtige geneesmiddelen wordt 
verboden, zij voor de duidelijkheid onderstreept dat geen publiciteitsgericht materiaal 
over receptplichtige geneesmiddelen beschikbaar mag worden gesteld.

 Om verwarring te voorkomen zij onderstreept dat de bepalingen van de richtlijn alleen 
op de farmaceutische bedrijven betrekking hebben en in geen geval van invloed zijn 
op het recht van de pers of de patiënten en hun organisaties om hun mening over 
bepaalde geneesmiddelen en behandelingen kenbaar te maken, mits zij onafhankelijk 
opereren en niet namens of in het belang of op last van de farmaceutische bedrijven 
handelen. Dit is een verordening inzake de industrietak en geen bredere verordening 
die de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid enz. betreft. 

 Om ook de patiënten te horen, moeten de patiëntenorganisaties actief bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn en de verordening worden betrokken. Uw rapporteur 
is ingenomen met het plan om richtsnoeren en een gedragscode op te stellen inzake de 
aan patiënten te verstrekken informatie en wenst dat de Commissie bij het opstellen 
van deze richtsnoeren en gedragscode met de patiëntenorganisaties samenwerkt.

 Het is zaak om de nadruk te leggen op de belangrijke relatie tussen dokter en patiënt. 
De belangrijkste bron van informatie over receptplichtige geneesmiddelen is de
voorschrijvende arts en hij moet dit ook blijven. Deze relatie is van fundamentele 
waarde en kan door andere informatiebronnen slechts worden aangevuld.
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 Ten aanzien van de reikwijdte van de informatie is uw rapporteur verheugd over het 
feit dat de voor het publiek toegankelijke versie van het beoordelingsrapport openbaar 
wordt gemaakt. Hij is echter van mening dat de farmaceutische, preklinische en 
klinische proeven met geneesmiddelen eveneens beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Aangezien deze informatie commercieel gevoelig ligt, kunnen farmaceutische 
bedrijven niet worden verplicht om deze informatie te publiceren, maar omdat deze 
informatie voor de patiënten en hun organisaties belangrijk kan zijn, zou het 
beschikbaar stellen ervan niet moeten worden verboden. 

Om de voorstellen in hun context te plaatsen onderstreept uw rapporteur dat de voorlichting 
aan de patiënten over receptplichtige geneesmiddelen deel moet uitmaken van een ruimere 
strategie inzake de voorlichting van de patiënten en een bredere strategie inzake de kennis 
over gezondheid. De patiënten en alle geïnteresseerden zouden juiste en onpartijdige 
informatie over een gezonde levenswijze, het voorkomen van ziekte en specifieke 
aandoeningen en diverse behandelwijzen moeten kunnen vinden. Dit reikt echter verder dan 
het toepassingsgebied van onderhavig voorstel en het verslag. Uw rapporteur verwacht echter 
dat de Commissie in nabije toekomst een nieuw voorstel indient als onderdeel van een 
ruimere strategie inzake de voorlichting van de patiënten en dit voorstel aanvult.


