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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn 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 definitief) heeft tot doel een duidelijk juridisch 
kader te bieden voor de consumentenvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen ten 
einde patiënten beter in staat te stellen te kiezen, wanneer zij een besluit nemen over 
mogelijke behandelingen. Er bestaan nog steeds verschillen in interpretatie van de 
communautaire regelgeving inzake reclame en voorlichting van de patiënten. Hoewel de 
beperkingen op reclame niet zullen worden veranderd, hebben de consumenten in Europa niet 
in dezelfde mate toegang tot onafhankelijke, goede informatie over geneesmiddelen. 

De voorlichting aan patiënten moet aan de volgende hoofdkenmerken voldoen:

1. betrouwbaarheid: de voorlichting aan patiënten dient te zijn gebaseerd op de laatste 
stand van de wetenschappelijke kennis met duidelijke verwijzingen naar de bron 
ervan;

2. zelfstandigheid: het moet duidelijk zijn wie de voorlichting aanbiedt en financiert, 
opdat de consumenten mogelijke belangenconflicten kunnen herkennen;

3. de voorlichting dient consumentvriendelijk en op de patiënt gericht te zijn. Zij moet 
begrijpelijk en gemakkelijk beschikbaar zijn waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van de consumenten (leeftijd, culturele verschillen en 
beschikbaarheid in alle Europese talen).

De voorgestelde wetstekst introduceert een juridisch kader voor de voorlichting van het 
publiek over receptplichtige geneesmiddelen. Hierbij rijst de vraagt welke rol de 
farmaceutische industrie dient te vervullen bij de rechtstreekse voorlichting van patiënten. 
Farmaceutische bedrijven beschikken over waardevolle gezondheidsinformatie uit hun 
klinisch onderzoek. Zij kunnen een waardevolle bron voor de voorlichting van de consument 
zijn. Farmaceutische bedrijven kunnen echter vanwege een inherent belangenconflict niet 
worden beschouwd als onafhankelijke bronnen van gezondheidsinformatie. Derhalve mogen 
zij niet worden gezien als een exclusieve bron van informatie.

Het onderscheid tussen voorlichting en reclame is niet duidelijk. Consumenten hebben 
veelomvattende goede bronnen van gezondheidsinformatie nodig (vooral op het internet) om 
hun keuzes te kunnen onderbouwen en een goed gefundeerde mening te vormen. 

De EudraPharm-databank zou een nuttig instrument voor de patiëntenvoorlichting kunnen 
zijn. Ook kan worden nagegaan hoe de middelen van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) kunnen worden ingezet.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 op 
patiënten en het publiek in het algemeen 
gerichte 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.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

De richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet door de houders van vergunningen 
niet-publicitaire informatie over geneesmiddelen aan patiënten en het grote publiek 
beschikbaar worden gesteld volgens het "aantrekkingsprincipe", dat inhoudt dat patiënten of 
het publiek toegang tot informatie krijgen wanneer zij daaraan behoefte hebben (in 
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tegenstelling tot het "duw-beginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie 
verspreiden over de patiënten en het grote publiek).

Amendement 2

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 aan de 
patiënten en het publiek in het 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. Als het wordt aangenomen 
zijn in de hele tekst aanpassingen nodig.)

Motivering

De richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet door de houders van vergunningen 
niet-publicitaire informatie over geneesmiddelen aan patiënten en het grote publiek 
beschikbaar worden gesteld volgens het "aantrekkingsprincipe", dat inhoudt dat patiënten of 
het publiek toegang tot informatie krijgen wanneer zij daaraan behoefte hebben (in 
tegenstelling tot het "duw-beginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie 
verspreiden over de patiënten en het grote publiek).

Amendement 3

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 

(5) De verschillen in de interpretatie van de 
communautaire regels voor reclame en de 
verschillen tussen de nationale bepalingen 
over voorlichting hebben een negatieve 
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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.

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 beschikbaarstelling 
van dergelijke belangrijke informatie ver 
uiteen kunnen lopen.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Als het wordt aangenomen 
zijn in de hele tekst aanpassingen nodig.)

Motivering

Benadrukt moet worden dat deze Richtlijn gaat over betere informatie van patiënten en het 
grote publiek over medicamenten, en niet over reclame.

Amendement 4

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. Deze moeten recht hebben op 
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gemakkelijke toegang tot informatie zoals 
een samenvatting van de eigenschappen 
van het product en de informatie op de 
bijsluiter in elektronische en gedrukte 
vorm. Derhalve zijn gecertificeerde en 
geregistreerde websites voor 
onafhankelijke, objectieve en niet-
publiciteitsgerichte voorlichting 
noodzakelijk.

Motivering

Gecertificeerde en geregistreerde websites vormen een essentieel middel voor het verstrekken 
van goede gezondheidsinformatie.

Amendement 5

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. Onverlet het 
belang van de rol van de nationale 
bevoegde autoriteiten en de professionele 
gezondheidszorgers bij een betere 
informatie van de patiënten en het grote 
publiek, kunnen houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen
een aanvullende bron zijn van niet-
publiciteitsgerichte voorlichting over hun 
geneesmiddelen. Deze richtlijn moet 
daarom zorgen voor een rechtskader voor 
de beschikbaarstelling 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.



PE439.346v04-00 8/36 AD\813299NL.doc

NL

Motivering

Het is van belang te onderstrepen dat de nationale bevoegde autoriteiten en professionele 
gezondheidszorgers de belangrijkste bron zijn van betrouwbare en objectieve informatie over 
medicamenten aan de patiënten en het grote publiek. Houders van vergunningen voor het op 
de markt brengen kunnen aanvullende informatie verstrekken, maar zij kunnen niet de plaats 
innemen van de nationale bevoegde autoriteiten en professionele gezondheidszorgers.

Amendement 6

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 toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen beschikbaar mag worden 
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.

Amendement 7

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-

(11) Om er verder voor te zorgen dat 
houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen alleen informatie van hoge 
kwaliteit beschikbaar te stellen en om 
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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.

gerichte 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 van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

De richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet door de houders van vergunningen 
niet-publicitaire informatie over geneesmiddelen aan patiënten en het grote publiek 
beschikbaar worden gesteld volgens het "aantrekkingsprincipe", dat inhoudt dat patiënten of 
het publiek toegang tot informatie krijgen wanneer zij daaraan behoefte hebben (in 
tegenstelling tot het "duw-beginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie 
verspreiden over de patiënten en het grote publiek).

Amendement 8

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 

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

informatie beschermd; daarom moet 
beschikbaarstelling op die manier worden 
verboden.

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat televisie en radio geen geschikte middelen zijn om de 
patiënten te informeren over medicamenten.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Voor een toenemend aantal 
patiënten is het internet een belangrijke 
bron van informatie.  Deze tendens zal in 
de komende jaren waarschijnlijk nog 
toenemen. Als aanpassing aan deze 
ontwikkeling en om de toenemende 
betekenis van e-health te ondersteunen, 
moet informatie over medicamenten ook 
beschikbaar worden gestelde via nationale 
gezondheidssites op het internet. Deze 
websites moeten worden gecontroleerd 
door de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten. De lidstaten zijn - in 
samenwerking met belanghebbende 
partijen zoals professionele 
gezondheidszorgers of organisaties van 
patiënten - verantwoordelijk voor het 
beheer van deze websites.

Motivering

Het internet is een belangrijke en krachtige bron van informatie geworden. Aangezien 
onjuiste informatie op het internet schadelijke gevolgen kan hebben, bestaat er een dringende 
behoefte om tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënten en met dat doel websites op 
te richten die van officiële zijde worden gecontroleerd. Om ervoor te zorgen dat de informatie 
op deze websites onafhankelijk en objectief is, moeten de lidstaten verantwoordelijk zijn voor 
de controle op de informatie. Bovendien moet de informatie patiëntvriendelijk zijn, en om die 
reden moeten ook professionele gezondheidszorgers en organisaties van patiënten betrokken 
worden bij de oprichting en het beheer van de websites.
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Amendement 10

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 geautoriseerde 
receptplichtige geneesmiddelen uit hoofde 
van deze richtlijn moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie beschikbaar te stellen 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. Bij 
niet-naleving moeten procedures in 
werking treden waardoor houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
tijdens de behandeling van hun zaak 
kunnen worden bijgestaan en gehoord.
Het toezicht moet geschieden in de vorm 
van een toetsing voordat deze beschikbaar 
wordt gesteld, tenzij de bevoegde 
autoriteiten al met de inhoud van de 
informatie hebben ingestemd of er een 
ander mechanisme is dat passend, 
doeltreffend en onafhankelijk toezicht 
biedt.

Motivering

Dit amendement verduidelijkt het toepassingsgebied van de richtlijn er de nadruk op te 
leggen dat het verstrekken van informatie over bepaalde soorten of categorieën 
geneesmiddelen niet onder deze wetgeving valt. 

Voor bepaalde soorten informatie is het moeilijker een onderscheid te maken tussen reclame 
en publiciteit. Deze soorten informatie zouden derhalve, alvorens zij worden verspreid, ter 
goedkeuring aan de bevoegde nationale autoriteiten moeten worden voorgelegd.

Er zouden onafhankelijke toezichtsmechanismes onder controle van de autoriteiten moeten 
worden ingevoerd, zelfs indien een andere instantie het toezicht op de informatie overneemt.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 59 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 59 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
3 bis. "De bijsluiter moet beantwoorden 
aan de werkelijke behoeften van de 
patiënten. - Met het oog hierop moeten 
organisaties van patiënten betrokken 
worden bij het opstellen en controleren 
van informatie over medicamenten door 
de nationale regulerende autoriteiten en 
het Europees Geneesmiddelenbureau. De 
bijsluiter moet een korte paragraaf 
bevatten waarin de voordelen en de 
potentiële schadelijke gevolgen van het 
medicament worden vermeld, alsook een 
korte beschrijving van verdere informatie 
met het oog op een veilig en doelmatig 
gebruik van het medicament.

Motivering

Uit studies over patiënten blijkt dat de bijsluiters door de meeste mensen vaak niet worden 
gelezen (bijvoorbeeld omdat de informatie in de verkeerde volgorde staat en de belangrijkste 
informatie niet duidelijk is gemarkeerd). De bijsluiters moeten daarom worden ontwikkeld in 
overleg met vertegenwoordigers van de patiënten, zoals ondermeer in 2005 werd voorgesteld 
door de Werkgroep voor patiënten en consumenten van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA). Het EMA moet zijn werkzaamheden bij het verbeteren van de leesbaarheid en 
patiëntvriendelijkheid van de bijsluiters voortzetten en deze activiteiten moeten dienen als een 
model van goede praktijken voor de nationale regulerende autoriteiten.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In lid 1 van artikel 86 moet na het 
eerste streepje onderstaand streepje 
worden ingelast:
"- de aandacht van het publiek in het 
algemeen op geneesmiddelen te vestigen 
door middel van de therapeutische 
indicaties of de tekenen en symptomen,"

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 – alinea 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 (inclusief 
mededelingen of verklaringen zoals die 
welke bestemd zijn voor 
mediaorganisaties, hetzij in antwoord op 
een rechtstreeks verzoek om informatie, 
hetzij door verspreiding van dergelijke 
informatie via conferenties of schriftelijke 
communiqués en mededelingen of 
verslagen aan aandeelhouders en/of 
regelgevers) en de bijbehorende 
documentatie over een geneesmiddel, 
bijvoorbeeld over wijziging van de 
verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, en 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
terugbetaling, voorzover zij geen 
reclameclaims over het geneesmiddel 
bevatten;

Motivering
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Dit amendement heeft tot doel het toepassingsgebied van de richtlijn te verduidelijken. 
Bedrijven moeten toestemming krijgen om bepaalde informatie te blijven verstrekken. Volgens 
de regels van de effectenhandel bijvoorbeeld moeten bedrijven investeerders volledig op de 
hoogte houden van alle significante ontwikkelingen, en moeten werknemers worden 
geïnformeerd over de bedrijfsontwikkelingen.

Amendement 14

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.";

– voor het publiek beschikbaar gestelde 
voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen door houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
die onder titel VIII bis valt.";

Motivering

De richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet door de houders van vergunningen 
niet-publicitaire informatie over geneesmiddelen aan patiënten en het grote publiek 
beschikbaar worden gesteld volgens het "aantrekkingsprincipe", dat inhoudt dat patiënten of 
het publiek toegang tot informatie krijgen wanneer zij daaraan behoefte hebben (in 
tegenstelling tot het "duw-beginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie 
verspreiden over de patiënten en het grote publiek).

Amendement 15

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, 

1. Onverminderd het belang van de rol 
van de nationale bevoegde autoriteiten en 
de professionele gezondheidszorgers bij 
een betere informatie van de patiënten en 
het publiek over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen, staan de lidstaten de 
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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.

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 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.

Motivering

Het is van belang te onderstrepen dat de nationale bevoegde autoriteiten en professionele 
gezondheidszorgers de belangrijkste bron zijn van betrouwbare en objectieve informatie over 
medicamenten aan de patiënten en het grote publiek. Houders van vergunningen voor het op 
de markt brengen kunnen aanvullende informatie verstrekken, maar zij kunnen niet de plaats 
innemen van de nationale bevoegde autoriteiten en professionele gezondheidszorgers.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er moeten voorlichtingscampagnes 
georganiseerd worden met het doel om het 
grote publiek en leden daarvan bewust te 
maken van de gevaren van vervalste 
geneesmiddelen. dergelijke 
voorlichtingscampagnes kunnen door de 
bevoegde nationaliteiten worden gevoerd 
in samenwerking met de industrie, 
professionele gezondheidszorgers en 
organisaties van patiënten.

Motivering

In het belang van een betere bescherming van de menselijke gezondheid zou het zeer nuttig en 
voordelig voor de patiënten kunnen zijn wanneer de nationale autoriteiten 
voorlichtingscampagnes zouden voeren over de risico's van vervalste geneesmiddelen. Om de 
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kwaliteit van deze voorlichtingscampagnes te verbeteren en ervoor zorg te dragen dat zij de 
patiënten daadwerkelijk bereiken, moeten de nationale overheden rekening houden met de 
expertise die zij kunnen verkrijgen van de industrie, de professionele gezondheidszorgers en 
de organisaties van patiënten.

Amendement 17

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

Motivering

Voor gedrukt materiaal dat aan beroepsbeoefenaren wordt verstrekt voor verspreiding onder
patiënten, moeten dezelfde criteria worden nageleefd als voor andere manieren om informatie 
te verspreiden. Derhalve is het redelijk dat dergelijk materiaal ook onder deze titel valt. Ook 
beroepsbeoefenaren kunnen door materiaal met reclame worden beïnvloed. Er bestaat geen 
objectieve reden waarom door bedrijven aan beroepsbeoefenaren verstrekt materaal voor 
verspreiding onder patiënten niet onder de bepalingen van deze titel valt.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) - concrete informatie (inclusief 
mededelingen of verklaringen zoals die 
welke bestemd zijn voor 
mediaorganisaties, hetzij in antwoord op 
een rechtstreeks verzoek om informatie, 
hetzij door verspreiding van dergelijke 
informatie via conferenties of schriftelijke 
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communiqués en mededelingen of 
verslagen aan aandeelhouders en/of 
regelgevers) en de bijbehorende 
documentatie over een geneesmiddel, 
bijvoorbeeld over wijziging van de 
verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, en 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
terugbetaling, voor zover zij geen 
reclameclaims over het geneesmiddel 
bevatten;

Motivering

Dit amendement is een logisch vervolg op het amendement op artikel 86, lid 2, en heeft tot 
doel het toepassingsgebied van de richtlijn te verduidelijken. Vergunninghouders moeten 
toestemming krijgen om bepaalde informatie te verspreiden. Volgens de regels van de 
effectenhandel moeten bedrijven investeerders volledig op de hoogte houden van alle 
significante ontwikkelingen en moeten werknemers worden geïnformeerd over de 
bedrijfsontwikkelingen. Dergelijke informatie moet kunnen worden verschaft. Vandaar deze 
specificering. 

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) materiaal dat aan 
beroepsbeoefenaren wordt verstrekt voor 
eigen gebruik.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat informatie die aan beroepsbeoefenaren voor eigen gebruik 
wordt verstrekt, niet onder de richtlijn valt.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
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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:

1. Houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen stellen aan het publiek 
in het algemeen of aan particulieren een 
samenvatting beschikbaar van de 
eigenschappen van het product, de 
etikettering en de bijsluiter van de 
geneesmiddelen, zoals die door de 
bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd en 
een voor het publiek toegankelijke versie 
van het evaluatieverslag dat door de 
bevoegde autoriteiten is opgesteld.  Deze 
informatie moet zowel in elektronische als 
gedrukte vorm en in een voor 
gehandicapten toegankelijk formaat 
beschikbaar worden gesteld. 
2. Bovendien kunnen de volgende typen 
van informatie door de houder van een 
vergunning voor het op de markt brengen 
beschikbaar worden gesteld aan het 
publiek in het algemeen of aan 
particuliere personen..

Motivering

De richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet worden benadrukt dat de patiënten 
recht hebben op bepaalde soorten informatie. Het minimum daarbij is dat de patiënten het 
recht moeten hebben op toegang tot de samenvatting van de kenmerken van het product.

Amendement 21

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 

Schrappen
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goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten, alsmede de openbaar 
toegankelijke versie van het door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport;

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 100 ter, lid 1, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen enerzijds informatie waarop de patiënten recht hebben en die beschikbaar 
moet worden gesteld, en anderzijds informatie die beschikbaar kan worden gesteld volgens de 
bepalingen van artikel 100 ter, lid 2.

Amendement 22

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;

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 in het gedrang komen 
van de informatie, die van uitvoerige en 
onpartijdige aard moet zijn;

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat het op een andere manier beschikbaar stellen van 
informatie tot doel moet hebben de patiënten beter in staat te stellen de informatie te 
begrijpen doordat zij op een patiëntvriendelijk wijze wordt gepresenteerd.

Amendement 23
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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;

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

Motivering

Geneesmiddelen hebben een effect op het milieu.. Daarom is dergelijke informatie over het 
verwijderen en verzamelen van belang om schade aan het milieu te voorkomen.

Amendement 24

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

Motivering
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Het voorgestelde amendement betreft informatie die bij de registratie van de geneesmiddelen 
niet door de bevoegde autoriteiten is goedgekeurd en in feite informatie is die actief aan de 
patiënt wordt verstrekt ("push"- informatie). Alle op onderzoek betrekking hebbende 
informatie is opgenomen in de bijsluiter voor de patiënt en de samenvatting van de kenmerken 
van het product, die deel uitmaakt van het registratiedossier dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd.

Amendement 25

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) andere informatie over 
receptplichtige geneesmiddelen die onder 
deze titel wordt verstrekt, zoals de 
resultaten van farmaceutische of 
preklinische tests of klinische 
onderzoeken, die voldoen aan de criteria 
uiteengezet in artikel 100 d) en waarin 
geen reclame wordt gemaakt voor een 
bepaald geneesmiddel;

Motivering

Patiënten moeten de gelegenheid hebben om informatie te krijgen over farmaceutische en 
preklinische tests en klinische onderzoeken. Gezien de commerciële gevoeligheid van deze 
tests en proeven, kunnen farmaceutische bedrijven echter niet ertoe verplicht worden deze 
documentatie beschikbaar te stellen; zij moeten echter wel toestemming daartoe hebben, zo 
zij dat wensen.

Amendement 26

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 voorlichting aan het 

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen voorlichting aan het 
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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:

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:

Motivering

Dit amendement beoogt duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met gedrukte media. 
Brochures, folders e.d. moeten worden toegelaten als kanalen om informatie aan de patiënten 
beschikbaar te stellen.

Amendement 27

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) boekjes, blaadjes en andere soorten 
gedrukte informatie, wetenschappelijke en 
technische bladen of tijdschriften die 
hoofdzakelijk aan gezondheidskwesties 
zijn gewijd, 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;



AD\813299NL.doc 23/36 PE439.346v04-00

NL

Amendement 28

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 houders van een 
vergunning voor het op de markt brengen 
van geneesmiddelen en andere 
elektronische informatiedragers over 
geneesmiddelen, met uitzondering van de 
ongewenste verspreiding onder burgers 
via massacommunicatiemiddelen, zoals e-
mails en tekstberichten aan meerdere 
ontvangers;

Motivering

"Andere elektronische informatiedragers": een noodzakelijke verduidelijking om het mogelijk 
te maken dat via elektronische informatiedragers die geen websites zijn, goede niet-
publiciteitsgerichte informatie wordt verstrekt. Er bestaan reeds elektronische 
communicatiemedia die geen websites zijn, maar die worden gebruikt door mensen die op 
zoek zijn naar documentatiemateriaal (bijv. tekstpagina's die via de tv. of de telefoon 
toegankelijk zijn). Het internet wordt steeds dynamischer en gaat verder dan statische 
websites. Het is belangrijk dat de richtlijn op de toekomst is afgestemd.

Amendement 29

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

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. Mondeling gestelde 
vragen moeten worden opgenomen.

Amendement 30
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 quater bis
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verplichte informatie bedoeld in artikel 
100 ter, lid 1, beschikbaar wordt gemaakt 
via nationale gezondheidswebsites op het 
internet in de officiële taal/talen van de 
lidstaat waar de website geregistreerd is.
Dergelijke websites moeten worden 
gecontroleerd door de bevoegde autoriteit 
van de desbetreffende lidstaat of een 
instantie die overeenkomstig artikel 100 
octies door deze autoriteit is benoemd.
De websites moeten worden 
geadministreerd en beheerd met 
belanghebbende instanties, zoals 
professionele gezondheidszorgers en 
organisaties van patiënten.
2. In de informatie moeten zowel de 
voordelen als de risico's duidelijk worden 
omschreven op een patiëntvriendelijke 
wijze met een link naar de nationale 
website inzake de veiligheid van 
geneesmiddelen.
De internetwebsites moeten de patiënten 
de verplichte informatie bieden over alle 
geneesmiddelen die in de betrokken 
lidstaat zijn toegelaten, zowel op centraal 
niveau door het Europees 
Geneesmiddelenbureau, als op plaatselijk 
niveau in de betrokken lidstaat.
3. De internetwebsites moeten ook 
algemene informatie bevatten over de 
medische en niet-medische behandeling 
van diverse ziekten, waaronder ook 
zeldzame ziekten, ter bevordering van een 
hoog niveau van volksgezondheid.
Zij kunnen ook andere informatie 
bevatten, zoals aangeduid in artikel 100 
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ter, lid 2, en in de richtsnoeren van de 
Commissie betreffende de toegelaten 
informatie.
4. Waar de bevoegde nationale 
autoriteiten dit wenselijk achten , kunnen 
zij de informatie over geneesmiddelen en 
andere relevante informatie over 
gezondheidskwesties beschikbaar maken 
voor het publiek in het algemeen middels 
akkoorden met internetproviders, die 
informatie van openbaar belang 
beschikbaar kunnen stellen 
overeenkomstig artikel 21, lid 4, van 
richtlijn 2009/136/EEG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten 
met betrekking tot elektronische 
communicatienetwerken en -diensten (1).
In dat geval wordt de informatie 
beschikbaar gesteld met dezelfde middelen 
zoals die gebruikt worden voor de 
regelmatige uitwisseling van 
mededelingen tussen ondernemers en hun 
abonnees. Aangezien informatie over 
geneesmiddelen buien het geldingsbereik 
valt van artikel 21, lid 4, van richtlijn 
2009/136/EG, kunnen internetproviders 
van de nationale autoriteiten verlangen 
dat zij dergelijke informatie beschikbaar 
stellen.
____________________

1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11.

Motivering

De patiënten gebruiken in toenemende mate het internet als bron van informatie. Daarin 
schuilt het gevaar dat zij vaak geleid worden naar Amerikaanse websites, die met reclame 
doorspekte informatie bevatten, en andere twijfelachtige websites. Om de patiënten betere 
informatie te verstrekken, zouden er nationale gezondheidsportals moeten worden ontwikkeld. 
Ze moeten worden gezien als een aanvulling op de relatie tussen de patiënten en de artsen en 
niet als iets dat daarvoor in de plaats komt. Deze portals moeten door de bevoegde autoriteit 
in een lidstaat beheerd worden in samenwerking met belanghebbende groeperingen zoals 
organisaties van patiënten of personen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn.

De openbare boodschappen bedoeld in richtlijn 2009/136/EG hebben betrekking op 
elektronische communicatiediensten. Informatie over geneesmiddelen en ruimere informatie 
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over gezondheidskwesties kunnen echter ook van openbaar belang zijn. Aangezien dit soort 
informatie buiten het bereik van de USD bepalingen valt, wordt voorgesteld dit kader te 
gebruiken op grond van vrijwillige overeenkomsten tussen de internetproviders en de 
nationale autoriteiten. Van dit kanaal moet alleen gebruik worden gemaakt wanneer de 
nationale autoriteiten dit noodzakelijk achten en van mening zijn dat het een toegevoegde 
waarde heeft in termen van effectiviteit vergeleken met andere gebruikelijke kanalen.

Amendement 31

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

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:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Motivering

Voorlichting mag niet door de vergunninghouder worden verstrekt, aangezien dit een actieve 
rol (“push”) veronderstelt bij het doorgeven van informatie aan het publiek. Informatie kan 
evenwel aan het beschikbaar worden gesteld door de vergunninghouder: het publiek moet een 
proactieve rol spelen bij het zoeken van dergelijke informatie (pull).

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
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;
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Motivering

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

Amendement 33

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;

Motivering

Een derde partij 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 34

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 
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 worden 
opgenomen in officieel goedgekeurde 
documenten, zoals de samenvatting van 
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productkenmerken;
- wanneer deze vergelijkingen zijn 
gebaseerd op vergelijkende 
wetenschappelijke onderzoeken die zijn 
gepubliceerd door de bevoegde nationale 
autoriteiten of het Europees 
Geneesmiddelenbureau;

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 35

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.

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 belemmeringsstrategie1

Amendement 36
                                               
1 Het voorlopige rapport is te vinden onder: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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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.

Motivering

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

Amendement 37

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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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 38

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

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 die onder hun controle 
staan, speciaal zijn gericht op burgers in 
één of meerdere lidstaten en voorlichting 
bevatten over receptplichtige 
geneesmiddelen die onder deze titel vallen, 
registeren voordat zij deze websites 
openstellen voor het publiek Wanneer voor 
een website geen 
landcodetopniveaudomein wordt gebruikt, 
kiest de vergunninghouder de lidstaat van 
registratie.

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking, aangezien deze richtlijn alleen over websites gaat, die onder 
controle van de vergunninghouder staan 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 39

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 de registratie van de website 
geschieden alle wijzigingen van de inhoud 
in verband met receptplichtige 
geneesmiddelen onder toezicht 
overeenkomstig lid 3. Voor dergelijke 
wijzigingen is geen nieuwe registratie van 
de website vereist. 

Motivering

Wijzigingen van de inhoud van een website moeten worden gecontroleerd door de lidstaat 
waar de internetsite geregistreerd is. Een nieuwe registratie zou niet vereist moeten zijn om 
onnodige bureaucratische rompslomp te voorkomen. 

Amendement 40

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

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 van de houder van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen met onder deze titel vallende 
voorlichting, 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.

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, te identificeren en 

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

identificeren en bevatten geen materiaal dat 
ongevraagd onder het publiek in het 
algemeen of onder particulieren wordt 
verspreid. Ook bevatten die websites geen 
videomateriaal.

Motivering

Web-tv moet worden verduidelijkt in die zin dat videomateriaal moet worden verboden op 
websites die makkelijk verborgen reclame mogelijk maken. Links met andere websites van de 
vergunninghouder die niet hoeven en ook niet kunnen worden geregistreerd, moeten worden 
toegestaan, bijv. een bedrijfswebsite of websites met algemene gezondheidsinformatie.
Krachtens het Commissievoorstel is het tevens verboden dat op websites kan worden 
nagegaan welke particulieren toegang tot deze websites hebben. Er bestaat een risico dat dit 
te strikt wordt geïnterpreteerd. Particulieren zouden bijvoorbeeld een specifieke vraag naar 
de vergunninghouder moeten kunnen sturen of via een geregistreerde website een kopie van 
een brochure moeten kunnen aanvragen. Patiënten willen wellicht ook deelnemen aan een 
nalevingsprogramma dat hen bijvoorbeeld eraan herinnert hoe en wanneer zij hun 
geneesmiddelen moeten nemen om het doelmatige en rationele gebruik ervan te vergroten. In 
dergelijke gevallen zou een identificatie van de personen mogelijk moeten zijn en moet slechts 
de automatische identificatie (tegen de wil van de bezoeker van de site) worden verboden.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverlet dit verbod, kunnen internetsites 
die overeenkomstig paragraaf 1 
geregistreerd zijn nieuwe video-inhouden 
verstrekken wanneer die bedoeld zijn om 
het veilig en doelmatig gebruik van 
geneesmiddelen in het algemeen te 
bevorderen, mits hiermee geen reclame 
wordt gemaakt voor bepaalde 
geneesmiddelen.  De naleving van deze 
voorwaarden zal het onderwerp vormen 
van controle overeenkomstig artikel 100 
octies.
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Motivering

Video-inhouden, voor zover het geen reclamemateriaal betreft, kunnen een toegevoegde 
waarde hebben bij het tonen van een correct gebruik van verschillende geneesmiddelen of 
medische apparaten, zoals inhalators. Dit videomateriaal moet onderworpen worden aan 
controles overeenkomstig artikel 100 octies, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het 
volstrekt neutraal is en geen reclame inhoudt.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geregistreerde websites moeten een 
waarschuwing bovenaan elke webpagina 
plaatsen met de opmerking dat de hierop 
geplaatste informatie afkomstig is van een 
met name genoemde houder van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. In die waarschuwing wordt 
tevens een link naar de EudraPharm-
databank over geneesmiddelen 
opgenomen.

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.
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Amendement 43

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 met betrekking tot 
receptplichtige geneesmiddelen die via die 
website ter beschikking wordt gesteld.

Motivering

Deze precisering is belangrijk, aangezien een groot deel van de inhoud op de website geen 
verband zou kunnen houden met receptplichtige geneesmiddelen.

Amendement 44

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 
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 verlangen van houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen die websites overeenkomstig de 
leden 1 tot en met 4 hebben geregistreerd, 
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.
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Motivering

Het publiek moet over de kwaliteit van de bezochte website geïnformeerd worden. Derhalve is 
het beter dat de verklaring over de registratie- en toezichtprocedures vereist is en niet alleen 
toegestaan. Dit is nodig om het publiek te laten zien dat de website betrouwbaar is.

Amendement 45

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.

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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