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Amendement 4
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 20 december 2007 heeft de 
Commissie een mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad voorgelegd 
over het "verslag over het gevoerde 
patiëntenvoorlichtingsbeleid voor 
geneesmiddelen". De conclusie van het 
verslag luidt dat de voorschriften en het 
beleid van de lidstaten met betrekking tot 
de voorlichting uiteenlopen, wat ertoe heeft 
geleid dat patiënten en het publiek in het 
algemeen ongelijke toegang tot informatie 
over geneesmiddelen hebben. Uit de 
ervaring die is opgedaan met de toepassing 
van het huidige wettelijke kader blijkt ook 
dat de Gemeenschapsvoorschriften over 
reclame niet overal op dezelfde wijze 
worden geïnterpreteerd en dat er ook 
verschillen zijn tussen de nationale 
bepalingen over voorlichting.

(1) Op 20 december 2007 heeft de 
Commissie een mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad voorgelegd 
over het "verslag over het gevoerde 
patiëntenvoorlichtingsbeleid voor 
geneesmiddelen". De conclusie van het 
verslag luidt dat de voorschriften en het 
beleid van de lidstaten met betrekking tot 
de voorlichting uiteenlopen, wat ertoe heeft 
geleid dat patiënten en het publiek in het 
algemeen ongelijke toegang tot informatie 
over geneesmiddelen hebben. Uit de 
ervaring die is opgedaan met de toepassing 
van het huidige wettelijke kader blijkt ook 
dat de Gemeenschapsvoorschriften over 
reclame niet overal op dezelfde wijze 
worden geïnterpreteerd en dat er ook 
verschillen zijn tussen de nationale 
bepalingen over voorlichting. Het is 
derhalve van essentieel belang een 
onderscheid tussen reclame en 
voorlichting te maken.

Or. pt

Motivering

 Omdat er geen duidelijk onderscheid tussen voorlichting en reclame wordt gemaakt, is de 
toegang tot informatie binnen de EU verstoord. Het grote publiek krijgt hierdoor te maken 
met uiteenlopende, meer of minder restrictieve interpretaties door de lidstaten van wat nu wel 
of niet als reclame moet worden gedefinieerd.
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Amendement 5
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/82/EG moeten 
bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. Dit 
betreft informatie over 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. In het geval van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
zijn toegelaten ingevolge titel II van 
Verordening (EG) nr. 726/2004, moet ten 
aanzien van bepaalde informatie ook 
worden bepaald dat deze vooraf door het 
Europees Geneesmiddelenbureau, hierna 
het "bureau" genoemd, wordt 
gecontroleerd. 

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG moeten 
bepaalde soorten voorlichting vóór 
verspreiding door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten worden gecontroleerd. Dit 
betreft informatie over wetenschappelijke 
studies zonder experimentele 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. 
In het geval van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die zijn toegelaten 
ingevolge titel II van Verordening (EG) nr. 
726/2004, moet ten aanzien van bepaalde 
informatie ook worden bepaald dat deze 
vooraf door het Europees 
Geneesmiddelenbureau, hierna het 
"bureau" genoemd, wordt gecontroleerd en 
dat dit bureau de maatregelen begeleidt 
die de fabrikant na de kennisgeving van 
bijwerkingen moet treffen. Het bureau 
zorgt dan tevens voor een onmiddellijke 
update van de wetenschappelijke 
literatuur.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk dat het hele proces dat zich voltrekt na het opstellen van de verslagen over 
de mogelijke risico´s, zoals voorzien in de artikelen 24 ten en met 26 van de verordening, op 
de voet wordt gevolgd en dat met name de resultaten van de wetenschappelijke evaluatie van 
de ervaringen die bij het gebruik van het geneesmiddel zijn opgedaan, verwerkt worden.
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Amendement 6
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.    In afwijking van artikel 100 octies, lid 
1, van Richtlijn 2001/83/EG controleert het 
bureau de in artikel 100 ter, onder d), van 
die richtlijn bedoelde informatie over 
geneesmiddelen voordat deze wordt 
verspreid.

1. In afwijking van artikel 100 octies, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG controleert het 
bureau de in artikel 100 ter, onder d), van 
die richtlijn bedoelde informatie over 
geneesmiddelen voordat deze wordt 
verspreid, behalve wanneer deze 
informatie op een internetsite staat 
waarvan de inhoud overeenkomstig 
artikel 100 nonies van Richtlijn 
2001/83/EG onder toezicht van een 
lidstaat staat.  

Or. pt

Motivering

Stroomlijning met de inhoud van artikel 100 octies van Richtlijn 2001/83/EG. 

Amendement 7
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het bureau kan binnen 120 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving een met 
redenen omkleed bezwaar maken tegen de 
aan hem voorgelegde informatie of delen 
daarvan wanneer deze niet in 
overeenstemming is met titel VIII bis van 
Richtlijn 2001/83/EG. Indien het bureau 
niet binnen 60 dagen bezwaar maakt, wordt 
de informatie geacht te zijn aanvaard en 
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gepubliceerd. kan deze worden gepubliceerd.

Or. pt

Motivering

Voor een transparantere en doeltreffender informatieverwerking moet het Europees 
Geneesmiddelenbureau zijn bewaar motiveren. Dankzij de verlenging van de stilzwijgende 
goedkeuringstermijn met 60 dagen kan het bureau beter aan deze eis voldoen. 

Amendement 8
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 57 lid 1 wordt letter (l) 
als volgt vervangen:
(l) het opzetten van een voor het publiek 
toegankelijke databank in alle officiële 
EU-talen over geneesmiddelen en het 
waarborgen dat deze los van de 
commerciële belangen van 
farmaceutische bedrijven wordt 
bijgewerkt en beheerd; met behulp van 
de databank kan worden gezocht naar 
informatie waarvoor reeds toestemming 
is verleend om deze op de bijsluiter te 
vermelden; de databank bevat een sectie 
over geneesmiddelen die voor de 
behandeling van kinderen zijn 
toegelaten; de informatie voor het 
publiek moet op passende en 
begrijpelijke wijze worden geformuleerd
en zijn afgestemd op een niet-
gespecialiseerd publiek;

Or. pt

Motivering

De versterking van de rol van het bureau op het gebied van de voorlichting aan het grote 
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publiek over receptplichtige geneesmiddelen is van cruciaal belang voor een 
informatievoorziening van goede kwaliteit die op voet van gelijkheid voor alle burgers 
toegankelijk is. Het beheer van de gegevensbank met informatie voor het grote publiek moet 
wat de erin opgenomen data betreft voldoen aan criteria van onpartijdigheid.

Amendement 9
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 726/2004
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 57 wordt lid 2 als volgt 
vervangen:
2. De in lid 1, onder l) bedoelde 
databank bevat met name de 
samenvatting van de 
productkenmerken, de bijsluiter voor de 
patiënt of de gebruiker en de op het 
etiket vermelde gegevens. De databank 
wordt stapsgewijze ontwikkeld en 
betreft in de eerste plaats de 
geneesmiddelen waarvoor krachtens 
deze verordening een vergunning is 
verleend, alsmede de geneesmiddelen 
waarvoor krachtens titel III, hoofdstuk 
4, van Richtlijn 2001/83/EG en titel III, 
hoofdstuk 4, van Richtlijn 2001/82/EG 
een vergunning is verleend. De databank 
wordt [...] tot alle in de Gemeenschap in 
de handel gebrachte geneesmiddelen 
uitgebreid. Eventueel bevat de databank 
tevens verwijzingen naar gegevens over 
lopende resp. reeds afgeronde klinische 
proeven die zijn vervat in de databank 
voor klinische proeven als bedoeld in 
artikel 11 van Richtlijn 2001/20/EG. De 
Commissie stelt in overleg met de 
lidstaten richtsnoeren vast inzake de 
informatievelden die zouden kunnen 
worden opgenomen en die voor het 
publiek toegankelijk kunnen worden 
gemaakt. Deze databank moet actief 
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onder de Europese burgers gepromoot 
worden.
Houders van vergunningen voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel 
zenden hun gegevens die door de overheid 
zijn goedgekeurd, naar het bureau dat de 
ontvangen gegevens in de voor het 
publiek toegankelijke databank opneemt. 

Or. pt

Motivering

De gegevensbank moet onder het publiek bekend worden als een bevoorrechte 
informatiebron.  Hiertoe moeten de lidstaten, de Commissie en het bureau alles in het werk 
stellen om voor een doeltreffend gebruik van deze gegevensbank te zorgen.


