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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 Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat publieksvoorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen betreft
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0663),

– 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 (C6-0516/2008),

– 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 10 juni 2009 van het Europees Economisch en Sociaal Comité1 en het 
advies van 7 oktober 2009 van het Comité van de Regio's2,

– 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.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op basis van artikel 88 bis van (3) Op basis van artikel 88 bis van 
                                               
1 PB C 306 van 16.12.2009, blz. 19.
2 PB C […] van […], blz. […].
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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.

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 voor wat 
betreft de informatie in de bijsluiter en de 
samenvatting van productkenmerken. 
Dergelijke niet te rechtvaardigen 
ongelijkheden bij de toegang tot 
informatie die in bepaalde lidstaten wel 
voor het publiek toegankelijk zijn, zijn 
nadelig voor patiënten met chronische 
ziekten uit andere lidstaten en moeten 
worden weggenomen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De verschillen in de interpretatie van de 
communautaire regels voor reclame en de 
verschillen tussen de nationale bepalingen 
over voorlichting hebben een negatieve 
invloed op de uniforme toepassing van de 
communautaire regels over reclame en op 
de doeltreffendheid van de bepalingen over 
de productinformatie in de samenvatting 
van de productkenmerken en de bijsluiter. 
Hoewel die regels volledig geharmoniseerd 
zijn om ervoor te zorgen dat de 
bescherming van de volksgezondheid zich 
overal in de Gemeenschap op hetzelfde 
niveau bevindt, wordt deze doelstelling 
ondermijnd indien de nationale 
voorschriften over de verspreiding van 
dergelijke belangrijke informatie ver uiteen 
kunnen lopen.

(5) De verschillen in de interpretatie van de 
communautaire regels voor het geven van 
voorlichting aan de patiënten en het 
publiek in het algemeen en de verschillen 
tussen de nationale bepalingen over 
voorlichting hebben een negatieve invloed 
op de uniforme toepassing van de 
communautaire regels inzake het geven 
van voorlichting aan de patiënten en het 
publiek in het algemeen en op de 
doeltreffendheid van de bepalingen over de 
productinformatie in de samenvatting van 
de productkenmerken en de bijsluiter. 
Hoewel die regels volledig geharmoniseerd 
zijn om ervoor te zorgen dat de 
bescherming van de volksgezondheid zich 
overal in de Gemeenschap op hetzelfde 
niveau bevindt, wordt deze doelstelling 
ondermijnd indien de nationale 
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voorschriften over de verspreiding van 
dergelijke belangrijke informatie ver uiteen 
kunnen lopen.

Or. en

Motivering

Het accent van de richtlijn zou niet op reclame, maar op het geven van voorlichting aan het 
publiek moeten liggen.

Amendement 3

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 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. In de nieuwe 
bepalingen 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.
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Amendement 4

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 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 
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 inzake het beschikbaar 
stellen van voorlichting 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 ten einde de patiënten 
beter voor te lichten en een betere 
gezondheid voor de patiënten te 
bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

(i) Er zij onderstreept dat de nieuwe bepalingen niet tot doel hebben de relatie tussen arts en 
patiënt te vervangen, maar deze te ondersteunen. Het strookt met artikel 100 quinquies, lid 2, 
onder b, van het Commissievoorstel. Beter voorgelichte patiënten zullen eerder geneigd zijn de 
nodige behandelingen voort te zetten en zullen de besluiten over hun behandeling waarschijnlijk 
beter begrijpen. (ii) Voorlichting door de vergunninghouder over receptplichtige 
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geneesmiddelen dient deel uit te maken van een ruimere strategie inzake voorlichting en kennis 
over de gezondheid.

Amendement 5

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 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen door de houder 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 houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
handelen.

Or. en

Motivering

Onder verwijzing naar de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie dient te worden 
onderstreept dat de bepalingen van deze richtlijn niet van invloed zijn op het recht van andere 
personen of organisaties, met name de pers, de patiënten of patiëntengroeperingen, om hun 
mening over receptplichtige geneesmiddelen kenbaar te maken, mits zij niet in het belang van of 
namens de farmaceutische bedrijven handelen.
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Amendement 6

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 alleen 
door houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen via specifieke 
communicatiekanalen beschikbaar worden 
gesteld 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, 
kranten, tijdschriften en soortgelijke 
publicaties worden patiënten niet tegen 
dergelijke ongevraagde informatie 
beschermd en daarom moet het 
beschikbaar stellen op die manier niet 
worden toegestaan. 

Or. en

Motivering

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies throughout 
the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including replacing the 
''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the marketing authorisation 
holder should be made available to those who are seeking such information themselves; i.e. the 
“pull principle” should apply. Where information is made available by the pharmaceutical 
company via newspapers, magazines and similar publications, patients are not protected from 
unsolicited information, therefore such publications should not be allowed.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Omdat bij deze richtlijn voor het eerst 
geharmoniseerde regels voor 
publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen worden 
vastgesteld, moet de Commissie vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de richtlijn de 

(15) Omdat bij deze richtlijn voor het eerst 
geharmoniseerde regels voor 
publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen worden 
vastgesteld, moet de Commissie vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de richtlijn de 
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werking ervan en de noodzaak voor een 
herziening beoordelen. Ook moet worden 
geregeld dat de Commissie op basis van de 
ervaringen van de lidstaten bij het toezicht 
op de verstrekking van informatie 
richtsnoeren opstelt.

werking ervan en de noodzaak voor een 
herziening beoordelen. Ook moet worden 
geregeld dat de Commissie op basis van de 
ervaringen van de lidstaten, in 
samenwerking met patiëntenorganisaties 
en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector, bij het toezicht op de 
verstrekking van informatie richtsnoeren 
opstelt.

Or. en

Motivering

Aangezien de voorlichting voor patiënten bestemd is, moeten de patiëntenorganisaties bij de 
opstelling van richtsnoeren worden betrokken. Ook het standpunt van de beroepsbeoefenaren is 
van essentieel belang, aangezien zij de belangrijkste informatiebron voor patiënten over 
voorgeschreven geneesmiddelen zijn en moeten blijven.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie dient de 
bevoegdheid te krijgen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie ten aanzien van zowel de 
kwaliteitscriteria van de voorlichting aan 
het grote publiek in het algemeen, als de 
richtsnoeren voor de 
internettoegankelijkheid. 

Or. en
Motivering

Het comitologiestelsel moet worden aangepast aan het stelsel van gedelegeerde handelingen dat 
wordt geïntroduceerd door artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (dat wil zeggen het Verdrag van Lissabon).
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Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om de mening van patiënten over kwesties inzake de tenuitvoerlegging en toepassing van deze 
richtlijn tot haar recht te laten komen, moet de Commissie de patiëntenorganisaties raadplegen.

Amendement 10

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.";

publieksgerichte voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen door 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen, die onder titel VIII bis valt 
en die voldoet aan de kwaliteitscriteria.";

Or. en

Motivering

De aan de patiënten en het publiek gegeven voorlichting dient te beantwoorden aan de essentiële 
kwaliteitscriteria om de veiligheid van patiënten en de volksgezondheid te waarborgen.

Amendement 11

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 en andere 
voorlichtingscampagnes van het 
bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, zoals 
voorlichtingscampagnes over zeldzame 
ziektes, die door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten zijn goedgekeurd.";

Or. en

Motivering

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited available 
knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease affecting fewer 
than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% of the population 
is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical companies, thanks to 
their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In order to improve the 
knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry should be allowed to 
provide information about them.

Amendement 12

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 verlangen van de houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen dat zij, hetzij direct hetzij indirect 
via een derde die handelt namens de 
houder van een vergunning voor het in de 
handel brengen, aan het publiek in het 
algemeen of aan particulieren voorlichting 
beschikbaar stellen over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen, voor zover 
dergelijke voorlichting en de wijze waarop 
zij beschikbaar wordt gesteld in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van deze titel. Voor de toepassing van titel 
VIII wordt dergelijke voorlichting geacht 
geen reclame te zijn. Wanneer deze 



PE439.410v02-00 14/28 PR\810432NL.doc

NL

voorlichting beschikbaar wordt gesteld, 
worden de houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen en alle 
derden aangeduid, en worden alle derden 
die namens de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
optreden, duidelijk als zodanig aangeduid.

Or. en

Motivering

(i) De richtlijn zou op de patiënten gericht moeten zijn en derhalve moet de nadruk worden 
verlegd. De nadruk moet komen te liggen op het recht van patiënten om toegang tot informatie te 
krijgen en niet op de kans voor de farmaceutische bedrijven om informatie te verspreiden. (ii) 
Het moet voor het publiek duidelijk zijn dat informatie door het farmaceutische bedrijf 
beschikbaar wordt gesteld. Wanneer informatie door een derde ter beschikking wordt gesteld, 
moet tevens duidelijk zijn dat de derde namens het farmaceutische bedrijf optreedt.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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 handelen.

Or. en

Motivering

Onder verwijzing naar de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie dient te worden 
onderstreept dat de bepalingen van deze richtlijn niet van invloed zijn op het recht van andere 
personen of organisaties, met name de pers, de patiënten of patiëntengroeperingen, om hun 
mening over receptplichtige geneesmiddelen kenbaar te maken, mits zij niet in het belang van of 
namens de farmaceutische bedrijven handelen.
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Amendement 14

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

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:
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; 

1. Houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen stellen aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particulieren ten aanzien van toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen 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. Deze 
informatie moet zowel in elektronische als 
gedrukte vorm en in een voor 
gehandicapten toegankelijk formaat 
beschikbaar worden gesteld.
2. 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:

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;

a) 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 en particulieren 
zonder dat de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de informatie in het 
gedrang komen; 

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 

b) informatie over het verwijderen van 
niet-gebruikte geneesmiddelen of van de 
van geneesmiddelen afgeleide 
afvalstoffen, alsmede het vermelden van 
eventueel bestaande 
inzamelingssystemen; informatie over
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bijwerkingen; prijzen en concrete informatie en de 
bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld 
over een wijziging van de verpakking of 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

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.

c) 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. Alvorens deze 
informatie wordt verspreid, wordt zij 
overeenkomstig artikel 20 ter, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 grondig 
door het bureau onderzocht; 
d) de farmaceutische, preklinische en 
klinische proeven van het betreffende 
geneesmiddel die zijn opgenomen in de 
openbaar toegankelijke versie van het 
beoordelingsrapport, zoals bedoeld in lid 
1.

Herschikking en wijziging van artikel 100 ter, de punten b) t/m d) van het voorstel).

Or. en

Motivering

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to be 
made available to the general public.
Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality is 
preserved. ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. iii)For the sake 
of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) is subject 
to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC (No) 726/2004. 
iv)Patients should be given the opportunity to get information about the pharmaceutical and pre-
clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the commercial sensitivity of these 
tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged to make such test and trial 
documentation available; they, however, should be allowed to make that documentation public if 
they wish so.
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Amendement 15

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, de radio, kranten, tijdschriften 
en soortgelijke publicaties beschikbaar 
stellen. De voorlichting mag alleen via de 
volgende kanalen beschikbaar worden 
gesteld:

Or. en

Motivering

Informatie dient beschikbaar te worden gesteld aan degenen die zelf naar dergelijke informatie 
op zoek zijn, dat wil zeggen dat het "pull-beginsel" van toepassing dient te zijn. Bij voorlichting 
door het farmaceutische bedrijf via kranten, tijdschriften en soortelijke publicaties worden de 
patiënten niet tegen dergelijke ongevraagde informatie beschermd weshalve verspreiding op die 
manier niet mag worden toegestaan.

Amendement 16

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

Informatie dient beschikbaar te worden gesteld aan degenen die zelf naar dergelijke informatie 
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op zoek zijn, dat wil zeggen dat het "pull-beginsel" van toepassing dient te zijn. Bij voorlichting 
door het farmaceutische bedrijf via met publicaties over gezondheid worden de patiënten niet 
tegen dergelijke ongevraagde informatie beschermd weshalve verspreiding op die manier niet 
mag worden toegestaan.

Amendement 17

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 of 
verzoeken om nadere informatie naar de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen sturen.

Or. en

Motivering

Patiënten zouden de kans moeten krijgen om met het farmaceutische bedrijf contact op te nemen 
voor nadere informatie.

Amendement 18

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

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

Het onderscheid tussen informatie en reclame dient beter te worden onderstreept. 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.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quinquies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) De Commissie stelt de nodige 
maatregelen vast ter uitvoering van de 
leden 1, 2 en 3. 

(4) Met het oog op de waarborging van de 
kwaliteit van de aan het publiek in het 
algemeen en aan particulieren 
beschikbaar gestelde voorlichting stelt de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 100 
duodecies ter en op voorwaarde van het 
bepaalde in de artikelen 100 duodecies 
quater en 100 duodecies quinquies de 
nodige maatregelen vast ter toepassing van 
de leden 1, 2 en 3. 

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 121, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

Het comitologiestelsel moet worden aangepast aan het stelsel van gedelegeerde handelingen dat 
wordt geïntroduceerd door artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (dat wil zeggen het Verdrag van Lissabon).

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wijzigt dit lid wanneer dat 
nodig is in verband met de vooruitgang 
van de techniek. Die maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 121, lid 2 bis, 

Teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang kan de Commissie 
via gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 100 duodecies ter 
en op voorwaarde van het bepaalde in de 
artikelen duodecies quater en duodecies 
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

quinquies de nodige maatregelen 
vaststellen ter toepassing van dit lid.

Or. en

Motivering

Het comitologiestelsel moet worden aangepast aan het stelsel van gedelegeerde handelingen dat 
wordt geïntroduceerd door artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (dat wil zeggen het Verdrag van Lissabon).

Amendement 21

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, de 
patiëntenorganisaties en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector 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 richtsnoeren 
omvatten bepalingen om ervoor te zorgen 
dat particulieren bij de bevoegde 
instanties klachten kunnen indienen over 
misleidende praktijken bij het geven van 
voorlichting. 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 voorlichting voor patiënten bestemd is, moeten de patiëntenorganisaties bij de 
opstelling van de richtsnoeren worden betrokken. Ook het standpunt van de beroepsbeoefenaren 
is van essentieel belang, aangezien zij de belangrijkste informatiebron voor patiënten over 
voorgeschreven geneesmiddelen zijn en moeten blijven.
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Amendement 22

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 kan de hierin 
opgenomen informatie over een 
geneesmiddel door de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ook worden gebruikt op andere websites
die de houder van een vergunning voor 
het in de handel brengen overeenkomstig 
de bepalingen van de eerste alinea in de 
Gemeenschap heeft geregistreerd, wanneer 
de informatie identiek is.

Or. en

Motivering

Ten einde het “pull-beginsel” na te komen en ervoor te zorgen dat de voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen niet op een andere, niet hiervoor bestemde website verschijnt, 
moet de mogelijkheid om informatie over geneesmiddelen beschikbaar te maken beperkt worden 
tot de hiervoor bestemde websites die door de farmaceutische bedrijven overeenkomstig artikel 
100 nonies, lid 1, eerste alinea geregistreerd en beheerd worden. 

Amendement 23

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, zonder hun 
voorafgaande toestemming te identificeren 
en bevatten geen inhoud die ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Internetsites 
mogen video’s laten zien, indien deze 
nuttig zijn voor het veilige en doelmatige 
gebruik van een geneesmiddel.
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Or. en

Motivering

(i) Afhankelijk van de opzet van de website wensen patiënten die regelmatig de site bezoeken, 
wellicht zichzelf te registreren of te identificeren om toegang te krijgen tot informatie die zij 
reeds eerder gezocht hebben of om sneller toegang tot informatie te krijgen. Dit is echter 
mogelijk zonder hun nadrukkelijke voorafgaande toestemming. (ii) Voor bepaalde 
geneesmiddelen (bijv. inhalators) zijn ander materialen en instrumenten, bijv. een kort filmpje, 
nuttig om het juiste gebruik van een geneesmiddel te laten zien.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 duodecies bis

Overleg met patiëntenorganisaties

De Commissie raadpleegt de 
patiëntenorganisaties over kwesties in 
verband met de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn en de toepassing ervan door 
de lidstaten.

Or. en

Motivering

Om de mening van patiënten over kwesties inzake de tenuitvoerlegging en toepassing van deze 
richtlijn tot haar recht te laten komen, moet de Commissie de patiëntenorganisaties raadplegen.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 duodecies ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
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1. De bevoegdheden om de in artikel 100 
quinquies, lid 4, en 100 septies, lid 2 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, worden aan de Commissie 
verleend voor een periode van 5 jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn. De 
Commissie stelt uiterlijk 6 maanden voor 
het einde van de periode van 5 jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
automatisch verlengd met dezelfde 
periode, tenzij het Europees Parlement en 
de Raad deze intrekken overeenkomstig 
artikel 100 duodecies quater.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad 
gelijktijdig daarvan in kennis. 

3. De bevoegdheden om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen worden aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 100 
duodecies quater en 100 duodecies 
quinquies.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
dienen gedetailleerde bepalingen inzake de delegatie van bevoegdheden in de richtlijn te worden 
opgenomen.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 duodecies quater
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 100 quinquies, lid 4, en 
100 septies, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
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Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken. 
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het besluit 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 
Het wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
dienen gedetailleerde bepalingen inzake de delegatie van bevoegdheden in de richtlijn te worden 
opgenomen.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 duodecies quinquies
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen binnen drie maanden na de 
datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen een gedelegeerde 
handeling.
Op initiatief van het Europees Parlement
of de Raad wordt deze periode met een 
maand verlengd.
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2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 
werking op de daarin vermelde datum.

3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
dienen gedetailleerde bepalingen inzake de delegatie van bevoegdheden in de richtlijn te worden 
opgenomen.
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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 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 
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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 informatie verspreiden via dagbladen, 
tijdschriften en soortgelijke publicaties. 

 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 moet worden 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.   

 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 
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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.


