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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 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. Derhalve zijn 
gecertificeerde en geregistreerde websites 
voor onafhankelijke, objectieve en niet-
publiciteitsgerichte voorlichting 
noodzakelijk. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door toezicht te houden op de (14) Door toezicht te houden op de 
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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. 

voorlichting over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen uit hoofde 
van deze richtlijn moet ervoor worden 
gezorgd dat houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen alleen 
informatie verspreiden die met Richtlijn 
2001/83/EG in overeenstemming is. De 
lidstaten moeten doeltreffende 
toezichtmechanismen invoeren en regels 
vaststellen voor een doeltreffende 
handhaving in geval van niet-naleving. 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 vooraf, 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.

Or. en

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.

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- concrete informatie en de bijbehorende - concrete informatie (inclusief 
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documentatie, bijvoorbeeld over wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, en over 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voorzover 
daarin geen gegevens over het 
geneesmiddel staan,

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, 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
terugbetaling, voorzover zij geen 
reclameclaims over het geneesmiddel 
bevatten;

Or. en

Motivering

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 4

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
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 en andere campagnes 
van het bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, mits zij geen 
reclameclaims over geneesmiddelen 
bevatten en door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten zijn goedgekeurd.
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Or. en

Motivering

Aangezien reclame in het kader van diverse campagnes in het belang van de volksgezondheid 
is toegestaan, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat deze campagnes niet worden gebruikt 
om reclame over geneesmiddelen, die valt onder het verbod van artikel 88, lid 1, ter 
verbergen.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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 6

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 aan 
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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, 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
terugbetaling, voorzover het niet de 
bedoeling is hiermee reclame voor een 
specifiek geneesmiddel te maken;

Or. en

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 7

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.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 8

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 
gebruikersvriendelijkere manier 
gepresenteerd;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt ernaar gestreefd het doel van de herformulering van de bijsluiter 
te verduidelijken, te weten deze voor patiënten toegankelijker te maken en geen speciale 
nadruk te leggen op bepaalde onderdelen die de vergunninghouder commerciële voordelen 
kunnen bieden. 

Amendement 9

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 

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

en concrete informatie, mits geen 
vergelijking wordt gemaakt met een 
vroegere situatie of andere 
geneesmiddelen van dezelfde soort, en de 
bijbehorende documentatie over een 
geneesmiddel, bijvoorbeeld over een 
wijziging van de verpakking, terugbetaling 
of waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen;

Or. en

Motivering

Er zijn verduidelijkingen nodig inzake de informatie over prijzen en terugbetaling, opdat 
vergunninghouders geen vergelijkingen maken met vroegere situaties en andere, 
vergelijkbare producten die van invloed zouden zijn op de keuze van patiënten. Er moet voor 
worden gezorgd dat de informatie objectief en concreet blijft zonder dat aankopen worden 
gestimuleerd. Het lijkt nuttig de terugbetalingsstatus op te nemen in de lijst, als een voorbeeld 
van concrete informatie die op grond van deze bepaling moet worden toegestaan.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement betreft 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 
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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 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Gedrukt materiaal voor verspreiding onder patiënten is geen gepaste wijze om informatie 
over receptplichtige geneesmiddelen te verspreiden.  Het zou dan gaan om informatie die 
actief aan de patiënt wordt verstrekt ("push"- informatie), terwijl de richtlijn alleen 
betrekking zou moeten hebben op het verstrekken van informatie waarnaar de patiënt actief 
op zoek is. De optie om informatie via gedrukte media te verspreiden moet derhalve worden 
geschrapt.

Amendement 12

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 a) boekjes, blaadjes en andere soorten 
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gedefinieerd door de lidstaat van 
publicatie, met uitzondering van ongewenst 
materiaal dat actief onder het publiek in het 
algemeen of onder particulieren wordt 
verspreid;

gedrukte informatie, met inbegrip van 
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;

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat het begrip "gezondheidspublicaties" inhoudt en waarschijnlijk leidt 
dit in de lidstaten tot uiteenlopende praktijken. Gedrukt materiaal (bijv. brochures, blaadjes, 
enz.) is en blijft echter een belangrijke wijze om tegemoet te komen aan de groeiende vraag 
van patiënten en burgers naar beter toegankelijke informatie over receptplichtige 
geneesmiddelen (bijv. van bevolkingsgroepen die geen internetaansluiting hebben), mits 
hierom door het publiek wordt gevraagd. Derhalve is het belangrijk te verduidelijken dat 
dergelijk materiaal en ook ander, door de afzonderlijke lidstaten vastgelegd materiaal kan 
worden verstrekt, met uitzondering van "push"-informatie over receptplichtige 
geneesmiddelen via de klassieke massamedia.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

"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 
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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 14

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.

Or. en

Motivering

Patiënten hebben vaak onverwijld een rechtstreekse verduidelijking nodig van in de bijsluiter 
verschafte informatie of wensen aanvullende informatie. Vastleggen dat het antwoord 
schriftelijk moet zijn, zou voor de patiënten extra uitstel betekenen, dat in sommige gevallen 
averechts kan uitwerken op hun gezondheid. Daarom moet zowel een mondeling als een 
schriftelijk antwoord op een verzoek om informatie van een particulier persoon mogelijk zijn. 

Amendement 15

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)

Or. en
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Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 16

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;

Or. en

Motivering

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een derde partij kan namens de vergunninghouder voor de verspreiding zorgen.
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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 18

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 
productkenmerken;
- wanneer deze vergelijkingen zijn 
gebaseerd op vergelijkende 
wetenschappelijke onderzoeken die zijn 
gepubliceerd door de bevoegde nationale 
autoriteiten of het Europees 
Geneesmiddelenbureau;

Or. en

Motivering

De samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiters van sommige geneesmiddelen 
bevatten vergelijkingen. Indien deze reeds bestaande vergelijkingen worden uitgesloten, dan 
is de door de vergunninghouders verschafte informatie eigenlijk onvolledig. Dit kan ook het 
goedkeuringsproces schaden. Vergelijkende wetenschappelijke onderzoeken over de kwaliteit, 
veiligheid en doelmatigheid van de verschillende geneesmiddelen door onafhankelijke 
nationale autoriteiten en het EMA mogen niet worden ontmoedigd, aangezien zij een 
waardevolle bron van informatie voor de consument kunnen zijn. 
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Misleidende campagnes door derden over geneesmiddelen waarvoor de bevoegde autoriteiten 
een vergunning voor het in de handel brengen hebben afgegeven, moeten absoluut worden 
verboden. Het verbod moet tot reclame en voorlichting aan beroepsbeoefenaren worden 
uitgebreid. Misleidende campagnes door productiebedrijven over generieke geneesmiddelen, 
bijvoorbeeld aan het publiek in ruimere zin, is in het Preliminary Report of the 
Pharmaceutical Sector Inquiry aangemerkt als belemmeringsstrategie1.

Amendement 20

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 

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 

                                               
1 Het voorlopige rapport is te vinden onder: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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inwerkingtreding van deze richtlijn en 
werkt ze aan de hand van de opgedane 
ervaring regelmatig bij.

richtsnoeren op bij de inwerkingtreding 
van deze richtlijn en werkt ze aan de hand 
van de opgedane ervaring regelmatig bij. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen websites 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.

Or. en

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 
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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.

Amendement 22

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.                     

Or. en

Motivering

Wijzigingen van de inhoud van een website moeten onder toezicht van de lidstaat staan waar 
de website geregistreerd is. Een nieuwe registratie zou niet vereist moeten zijn om onnodige 
bureaucratische rompslomp te voorkomen.  

Amendement 23

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 

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 
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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.

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 
bevatten geen materiaal dat ongevraagd 
onder het publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

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

Or. en

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.
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Amendement 24

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 25

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 

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 
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vooraf is goedgekeurd. vooraf is goedgekeurd.

Or. en

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 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De geregistreerde websites 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

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 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen worden bijgestaan en 
gehoord bij elke behandeling van zaken 
waarin zij worden beschuldigd van niet-
naleving van de bepalingen van deze titel. 
De houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen hebben het recht om 
tegen elk besluit beroep aan te tekenen bij 
een rechterlijke of andere instantie. 
Tijdens de beroepsprocedure wordt de 
verspreiding van informatie opgeschort 
totdat door de bevoegde instantie anders 
wordt beslist. 

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de doeltreffendheid en de doorzichtigheid van het proces te 
vergroten. De vergunninghouders moeten het recht hebben zichzelf te verdedigen, wanneer zij 
van mening zijn dat de klachten van niet-naleving ongegrond zijn. Ter bescherming van het 
publiek tegen informatie die mogelijk niet conform de bepalingen van deze titel is, is het nodig 
dat de verspreiding van deze informatie onmiddellijk na het besluit van de bevoegde instantie 
wordt opgeschort. De verspreiding mag slechts worden hervat, indien de instantie die 
bevoegd is voor de behandeling van het beroep van de vergunninghouder, zulks beslist.


