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Amendement 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

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 
"duwbeginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie verspreiden over de 
patiënten en het grote publiek).
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Amendement 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

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 
"duwbeginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie verspreiden over de 
patiënten en het grote publiek).

Amendement 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

(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 
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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.

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.)

Or. en

Motivering

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

Amendement 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
gemakkelijke toegang tot informatie zoals 
een samenvatting van de eigenschappen 
van het product en de informatie op de 
bijsluiter in elektronische en gedrukte 
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vorm.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet de patiënt centraal stellen. Daarom moet het accent liggen op de patiënten en 
hun belangen. Duidelijk moet worden gemaakt dat het recht van de patiënten op bepaalde 
informatie zwaarder weegt dan het recht van de farmaceutische industrie om bepaalde 
informatie te verspreiden.

Amendement 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 waardevolle 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.

Or. en

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 
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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 33
António Fernando Correia De Campos

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 toegelaten
receptplichtige geneesmiddelen aan een 
aantal kwaliteitscriteria voldoen.
(De vervanging van de term "verspreiden" 
door "ter beschikking stellen" geldt voor de 
gehele tekst. Indien dit amendement wordt 
aangenomen, wordt de term in kwestie in 
de gehele tekst vervangen.)

Or. pt

Amendement 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
gerichte voorlichting van reclame te 
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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.

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.)

Or. en

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 
"duwbeginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie verspreiden over de 
patiënten en het grote publiek).

Amendement 35
Philippe Juvin

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 

(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 
beschikbaarstelling op die manier niet 
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toegestaan. worden toegestaan.

Or. en

Motivering

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

Amendement 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) 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.

Or. en

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 bijde  
oprichting en het beheer van de websites.
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Amendement 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Het volgende lid wordt 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 
geneesmiddel worden vermeld, alsook een 
korte beschrijving van verdere informatie 
met het oog op een veilig en doelmatig 
gebruik van het geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Uit studies over patiënten blijkt dat de bijsluiters door de meeste mensen vaak niet worden 
gelezen (bv. 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 38
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 86, lid 1, wordt na het eerste 
streepje een tweede streepje ingelast:
"– het opmerkzaam maken van het brede 
publiek op een bepaald geneesmiddel 
onder vermelding van de therapeutische 
indicaties of van aanwijzingen en 
symptomen,"

Or. pt

Amendement 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.";

Or. en

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 
"duwbeginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie verspreiden over de 
patiënten en het grote publiek).

Amendement 40
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering
De mogelijkheid voor houders van een vergunning voor het op de markt brengen om "andere 
campagnes in het belang van de volksgezondheid" te voeren in aanvulling op 
inentingscampagnes (waarvoor reeds wordt gezorgd in onderhavige richtlijn) is onvoldoende 
duidelijk gedefinieerd en zou tot misverstanden kunnen leiden. Bovendien voorziet de 
onderhavige richtlijn reeds in de mogelijkheid voor vergunninghouders om niet-publicitaire 
informatie te verstrekken met betrekking tot de volksgezondheid en ziektes (art. 86, lid 2).

Amendement 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten staan de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
toe om, hetzij direct hetzij indirect via een 
derde, voor het publiek in het algemeen of 
voor particulieren informatie 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.

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

Or. en
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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
"duwbeginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie verspreiden over de 
patiënten en het grote publiek).

Amendement 42
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 43
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverlet 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.

Or. en

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 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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.

Or. en

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 
kwaliteit van deze voorlichtingscampagnes te verbeteren en ervoor zorg te dragen dat zij de 
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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 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

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

Or. en

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 
"duwbeginsel", waarbij de houders van vergunningen de informatie verspreiden over de 
patiënten en het grote publiek).

Amendement 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen mogen aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren de 

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

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. Bovendien kunnen de volgende typen 
van informatie door de houder van een 
vergunning voor het op de markt brengen 
beschikbaar worden gesteld aan het grote 
publiek of leden daarvan.

Or. en

Motivering

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

Amendement 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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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 48
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) informatie die niet verder gaat dan de 
elementen van de samenvatting van de 
productkenmerken, de etikettering en de 
bijsluiter van het geneesmiddel en de 
openbaar toegankelijke versie van het door 
de bevoegde autoriteiten opgestelde 
beoordelingsrapport, maar op een andere 
manier gepresenteerd, die gemakkelijker te 
begrijpen is, voorzover de risico's en 
voordelen van het geneesmiddel 
waarheidsgetrouw zijn aangegeven;

Or. pt

Amendement 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
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publiek in het algemeen en particulieren 
zonder dat de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de informatie in het 
gedrang komen;

Or. en

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 50
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
patiëntvriendelijke manier gepresenteerd 
zonder dat daardoor afbreuk wordt 
gedaan aan de volledige en onpartijdige 
aard van de beschikbaar gestelde 
informatie;;

Or. en

Motivering

Verbetering van de bijsluiter is van het grootste belang voor een betere informatie van de 
patiënten en het publiek in het algemeen ten aanzien van geneesmiddelen. Door de houders van 
vergunningen voor het op de markt brengen de gelegenheid te geven om essentiële informatie op 
en andere manier te presenteren zou evenwel een zekere verwarring kunnen worden gezaaid 
onder de patiënten en het publiek in het algemeen, waardoor zij de gelegenheid zouden krijgen 
eenzijdige informatie te verstrekken (bv. het weglaten van bepaalde informatie, het benadrukken 
van de voordelen van een geneesmiddelen, terwijl nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de 
risico's). Daarom is het van groot belang te onderstrepen dat de informatie op een meer 
patiëntvriendelijke manier kan worden gepresenteerd zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan 
aan de kwaliteit van de informatie.
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Amendement 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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;

Or. en

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 52
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de 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.

Or. en
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Motivering

Patiënten moeten de gelegenheid hebben om informatie te verkrijgen 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 53
Cristian Silviu Bușoi

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 quinquies en 
waarin geen reclame wordt gemaakt voor 
een bepaald geneesmiddel;

Or. en

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 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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 

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:

Or. en

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 55
António Fernando Correia De Campos

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) technische en wetenschappelijke 
tijdschriften over gezondheid of voor het 
grote publiek bestemde tijdschriften 
waarvan de inhoud hoofdzakelijk gewijd 
is aan gezondheidsthema's, brochures, 
informatiebladen en ander gedrukt 
informatiemateriaal, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid;

Or. pt

Amendement 56
Cristian Silviu Bușoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
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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, met inbegrip van 
gezondheidspublicaties zoals gedefinieerd 
door de richtsnoeren van de Commissie 
over de toegelaten informatie, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

Or. en

Amendement 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Or. en

Motivering

Dit amendement moet worden gezien als een aanvulling op amendement 12 van de rapporteur. 
Door diverse lidstaten toe te staan om een definitie te geven van "publicaties in  verband met 
gezondheidskwesties", wordt een fundamentele doelstelling van de richtlijn - wat te doen ten 
aanzien van de ongelijkheden in de EU met betrekking tot de toegang van patiënten tot 
informatie - niet gerealiseerd. Europese richtsnoeren  met betrekking tot de informatie die is 
toegelaten - voorgesteld onder artikel 100 octies, lid 2 - zullen een gelijke toegang tot informatie 
garanderen aan alle patiënten in alle lidstaten. Het amendement moet ook gezien worden in het 
licht van amendement 11 van de rapporteur, waarin duidelijk vermeld wordt dat gedrukte 
massamedia worden uitgesloten en dus niet vallen onder de "publicaties in verband met 
gezondheidskwesties".
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Amendement 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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) internet websites van houders van 
vergunningen voor het op de markt 
brengen over geneesmiddelen, met 
uitzondering van ongewenst materiaal dat 
actief onder het publiek in het algemeen of 
onder particulieren wordt verspreid;

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat door de houders van vergunningen voor het op de markt 
brengen gepubliceerde niet-publicitaire informatie over geneesmiddelen op de websites van deze 
vergunninghouders zou moeten worden geplaatst.

Amendement 59
António Fernando Correia De Campos

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. Mondelinge 
antwoorden moeten worden opgetekend.

Or. pt

Amendement 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5



PE439.868v01-00 24/28 AM\808733NL.doc

NL

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 door 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 
ter, lid 2, en in de richtsnoeren van de 
Commissie betreffende de toegelaten 
informatie.

Or. en
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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.

Amendement 61
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 -diensten1.
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.
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Or. en

Motivering

De openbare boodschappen bedoeld in richtlijn 2009/136/EG hebben betrekking op 
elektronische communicatiediensten. Informatie over geneesmiddelen en ruimere informatie 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 62
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
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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.

Or. en

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 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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.

Or. en
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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.


