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Amendement 21
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 "geven" 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

Motivering

De werkingssfeer van de richtlijn is beperkt tot de toegelaten geneesmiddelen. De 
voorlichting wordt niet verspreid of, zoals in het voorstel staat, "gegeven", maar voor zover 
nodig ter beschikking gesteld van het publiek. Met andere woorden, er wordt van uitgegaan 
dat de betrokken personen actief naar de informatie op zoek gaan.
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Amendement 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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. 

(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 
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.

Or. es

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. xm

Motivering

Het onder de aandacht brengen van geneesmiddelen door vermelding van aanwijzingen of 
ziektesymptomen kan mensen aanzetten tot zelfdiagnose, zelfmedicatie en overbodige inname 
van geneesmiddelen. Daarom moet dit soort reclame worden verboden.

Amendement 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd. Daarbij zien de lidstaten 
erop toe dat deze campagnes niet voor 
reclamedoeleinden worden gebruikt.

Or. es

Amendement 25
Werner Langen

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 

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

van het bedrijfsleven in het belang van de 
volksgezondheid, die door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
goedgekeurd voor zover erop wordt 
toegezien dat deze campagnes uitsluitend 
medische doeleinden beogen.

Or. de

Motivering

De campagnes in kwestie mogen alleen medische doeleinden beogen en mogen niet voor 
reclamedoeleinden worden misbruikt.

Amendement 26
Werner Langen

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, 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 en voor zover de geneesmiddelen 
de voorwaarden voor het in de handel 
brengen vervullen. Voor de toepassing van 
titel VIII wordt dergelijke voorlichting 
geacht geen reclame te zijn.

Or. de

Motivering

Een vergunning door de lidstaten is noodzakelijk omdat er nog steeds geen bruikbare definitie 
van voorlichting bestaat die een duidelijke grens trekt met reclame.
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Amendement 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 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. Toch vergt zij een 
voorafgaande vergunning door de 
lidstaat, die in eerste instantie vaststelt of 
de voorlichting de voorwaarden voor de 
vergunning voor het in de handel brengen 
vervult. De voorlichting mag geen 
gegevens omvatten die betrekking hebben 
op studies inzake de ontwikkeling van 
geneesmiddelen, eventuele nieuwe 
toepassingen of eigenschappen waarover 
het onderzoek nog niet is afgesloten, dan 
wel op andere informatie, die het 
geneesmiddel andere eigenschappen of 
toepassingen ontzegt of verleent dan 
volgens de verleende vergunning voor het 
in de handel brengen van het 
geneesmiddel toegelaten zijn.

Or. es
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Amendement 28
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

Motivering

Het is van belang dat alleen de houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
bevoegd is om informatie over het geneesmiddel te verspreiden, om te voorkomen dat 
problemen rijzen in verband met de aansprakelijkheid in geval van een overtreding van de 
rechtsvoorschriften.

Amendement 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover die geen 
verwijzing, zelfs niet indirect, naar een 
geneesmiddel bevat;

a) informatie betreffende gezondheid of 
ziekten bij de mens, voor zover zij berust 
op concrete en realistische gegevens die 
door de bevoegde autoriteiten ter 
beschikking worden gesteld en voor zover 
die geen verwijzing, zelfs niet indirect, 
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naar een geneesmiddel bevat;

Or. es

Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

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; dit 
materiaal moet uitdrukkelijk door de 
lidstaten zijn goedgekeurd en bovendien 
moet deze goedkeuring in de beschrijving 
van de productkenmerken uitdrukkelijk 
worden vermeld.

Or. es

Amendement 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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beoordelingsrapport; beoordelingsrapport; vooraleer deze versie 
en samenvattingen openbaar worden 
gemaakt, moeten ze door de lidstaat 
worden goedgekeurd;

Or. es

Amendement 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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; deze openbaar 
toegankelijke versie mag geen essentiële 
wijzigingen van de mogelijke 
eigenschappen, specifieke kenmerken, 
effecten en bijverschijnselen van het 
geneesmiddel bevatten;

Or. es

Amendement 33
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 b) informatie die niet verder gaat dan de 
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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; 

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, voor zover de 
risico's en voordelen van het 
geneesmiddel waarheidsgetrouw zijn 
aangegeven;

Or. pt

Motivering

Een vereenvoudigde presentatie van de informatie ten behoeve van niet-specialisten is nuttig 
omdat ze de duidelijkheid verhoogt. Anderzijds is het wel zo dat een dergelijke 
vereenvoudiging ook het risico inhoudt dat verbanden tussen de informatie verdwijnen en de 
duidelijkheid van de risico's en voordelen vermindert, wat absoluut vermeden moet worden.

Amendement 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. 

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. Deze informatie 
moet vooraf door de lidstaat beoordeeld 
worden en de wetenschappelijke studies in 
kwestie moeten in het dossier voor de 
registratie van geneesmiddelen worden 
opgenomen. Er mogen geen 
wetenschappelijke studies worden 
ingediend bij de realisatie waarvan niet is 
voldaan aan de rechtsgeldige eisen inzake 
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klinische onderzoeken. Bovendien mogen 
geen wetenschappelijke studies ter 
beschikking worden gesteld die betrekking 
hebben op andere eigenschappen of 
toepassingen van het geneesmiddel dan 
die welke in de betrokken lidstaat 
toegelaten zijn.

Or. es

Amendement 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, de geschreven pers of 
enig ander medium, met inbegrip van 
internetradio en -televisie, beschikbaar 
stellen. De voorlichting mag alleen via de 
volgende kanalen beschikbaar worden 
gesteld:

Or. es

Amendement 36
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – inleidende formule
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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 of de radio, noch door middel van 
kranten of voor het grote publiek bedoelde 
tijdschriften, noch in de vorm van 
reclamebijvoegsels of -bijlagen daarbij,
beschikbaar stellen. De voorlichting mag 
alleen via de volgende kanalen beschikbaar 
worden gesteld:

Or. pt

Motivering

Om een klaar en duidelijk onderscheid te maken tussen informatie en reclame moeten alle 
kanalen en media via welke de informatie over geneesmiddelen ongevraagd openbaar kan 
worden gemaakt, worden uitgesloten, zodat de consument die informatie wenst deze gericht 
zelf moet zoeken.

Amendement 37
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;
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Or. pt

Motivering

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Amendement 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) schriftelijke 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; gezondheidspublicaties zijn 
openbaarmakingen die door een lidstaat 
gecertificeerd zijn en bij het lezen 
waarvan de consument duidelijk kan 
vaststellen dat de publicatie door de 
lidstaat in kwestie gecertificeerd en 
goedgekeurd is;

Or. es

Amendement 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 100 quater – letter b
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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 over geneesmiddelen, die 
uitdrukkelijk door de lidstaat als dusdanig 
zijn toegelaten en als dusdanig worden 
beschouwd, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid; daartoe 
roepen de lidstaten een stelsel in het leven 
voor vergunning, monitoring en controle 
van de websites die de in dit artikel 
genoemde informatie ter beschikking 
mogen stellen. Bovendien wordt een 
systeem voor snelle waarschuwing tussen 
de lidstaten onderling in het leven 
geroepen met als doel sancties te nemen 
tegen websites die de bepalingen van deze 
richtlijn overtreden. 

Or. es

Amendement 40
Werner Langen

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 over geneesmiddelen, die 
uitdrukkelijk door de lidstaat als bron van 
informatie over geneesmiddelen erkend 
en goedgekeurd zijn, met uitzondering van 
ongewenst materiaal dat actief onder het 
publiek in het algemeen of onder 
particulieren wordt verspreid; bovendien 
wordt voor ongevraagd verspreid 
voorlichtingsmateriaal een vergunnings-
en controlesysteem in het leven geroepen;

Or. de
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Amendement 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) geschreven en mondelinge antwoorden, 
in zoverre deze laatste opgetekend zijn, op 
verzoeken om informatie van een 
particulier. Deze antwoorden moeten 
steeds met de bijsluiter en de beschrijving 
van de productkenmerken van het 
toegelaten geneesmiddel overeenstemmen 
en diegene die om informatie verzoekt 
naar de gezondheidsautoriteiten van de 
lidstaat alsook naar de arts of de 
apotheker verwijzen. In de antwoorden 
moet uitdrukkelijk worden aangegeven 
dat zij geenszins de reglementaire 
raadpleging van een arts of een apotheker 
vervangen. Voorts worden alle geschreven 
en mondelinge antwoorden ook 
regelmatig aan de bevoegde 
gezondheidsautoriteiten van de lidstaat ter 
controle doorgezonden.

Or. es

Amendement 42
António Fernando Correia De Campos

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 

b) de informatie moet als doel hebben 
beter in te spelen op de behoeften van de 
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van patiënten; patiënt;

Or. pt

Motivering

Deze formulering sluit beter aan bij het doel van het voorstel, namelijk de patiënt de gewenste 
informatie in een gemakkelijker te begrijpen vorm ter beschikking te stellen.

Amendement 43
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie moet zijn gebaseerd op 
bewijzen, verifieerbaar zijn en een 
verklaring over de omvang van het 
bewijsmateriaal bevatten;

c) de informatie moet zijn gebaseerd op 
onderbouwde kennis, verifieerbaar zijn en 
een verklaring over de bewijskracht van de 
kennis bevatten;

Or. pt

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 44
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie moet begrijpelijk zijn voor 
het publiek in het algemeen of voor 
particulieren;

f) de informatie moet begrijpelijk zijn voor 
het publiek in het algemeen of voor 
particulieren; bovendien moet in het 
bijzonder rekening worden gehouden met 
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de behoeften van oudere patiënten;

Or. de

Amendement 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie moet begrijpelijk zijn voor 
het publiek in het algemeen of voor 
particulieren;

f) de informatie moet begrijpelijk en goed 
leesbaar zijn voor het publiek in het 
algemeen en voor particulieren, waarbij in 
het bijzonder rekening wordt gehouden 
met oudere patiënten;

Or. es

Amendement 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de informatie moet zo opgesteld zijn 
dat de posologie van het geneesmiddel 
gemakkelijk te begrijpen is, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
geneesmiddelen waarvan de correcte 
toediening ingewikkeld is. Deze 
informatie omvat
i) de nauwkeurige in te nemen dosis;
ii) de meetmethode en de daarvoor 
gebruikte instrumenten;
iii) de tijd tussen twee innamen;
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iv) de op het gewicht en de leeftijd van de 
patiënt afgestelde dosis.

Or. es

Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

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 
een houder van een vergunning voor het in 
de handel brengen wordt verspreid evenals 
de naam van de houder van de 
vergunning;

Or. pt

Motivering

Deze vermelding is duidelijker omdat de term "houder van een vergunning" voor vele lezers 
niet noodzakelijk begrijpelijk is.

Amendement 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een postadres of een e-mailadres, zodat 
particulieren hun opmerkingen naar de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen sturen.

d) een postadres of een e-mailadres, zodat 
particulieren hun opmerkingen naar de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen kunnen sturen; de 
commentaren van particulieren en de 
antwoorden van de houders van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
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moeten naar behoren geregistreerd en 
getoetst worden.

Or. es

Amendement 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De nationale of internationale 
gezondheidsautoriteiten stellen een 
telefoondienst in voor persoonlijke 
bijstand aan patiënten; deze dienst, die 
bemand is met beoefenaars van 
gezondheidsberoepen, kan worden 
geraadpleegd voor interpretatie van de 
gegevens op de bijsluiter, de 
verdraaglijkheid van een geneesmiddel in 
combinatie met andere geneesmiddelen en 
de medische geschiedenis van een patiënt.

Or. es

Amendement 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er wordt een geharmoniseerde 
procedure in het leven geroepen voor het 
vaststellen van de beginselen van de 
regeling betreffende de informatie op 
websites en internetportalen, zodat 
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gewaarborgd kan worden dat de 
beschikbare gegevens betrouwbaar zijn en 
overeenstemmen met de vergunning en 
het geneesmiddelenregister; zo kan de 
consument er zeker van zijn dat een 
bepaalde website of informatie correct en 
getoetst is. Daarnaast wordt een 
certificerings- of beoordelingssysteem 
voor toegelaten websites ingesteld. 
Bovendien wordt een lijst bijgehouden 
van toegelaten websites en 
internetportalen die de in deze richtlijn 
bedoelde informatie aanbieden. De lijst 
wordt voortdurend geactualiseerd en is 
toegankelijk voor de consumenten.

Or. es

Amendement 51
António Fernando Correia De Campos

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. pt

Motivering

Deze kwestie kan in de sector zorgen voor belangenconflicten. Daarom is zelfregulering voor 
toezicht op de verspreiding van reclame niet adequaat en uit te sluiten.
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Amendement 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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. Deze gegevens moeten 
overeenkomen met de in deze richtlijn 
vastgestelde vereisten en met het dossier 
voor de geneesmiddelenregistratie.

Or. es

Amendement 53
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
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particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv.

particulieren wordt verspreid. Ook bevatten 
die websites geen web-tv, podcasts, 
videostreams noch andere vormen van 
digitale informatieverstrekking.

Or. de

Amendement 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In overeenstemming met lid 1 
geregistreerde websites maken het niet 
mogelijk particulieren die toegang tot die 
websites hebben, 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, podcasts, 
videostreams noch andere vormen van 
digitale informatieverstrekking die in het 
kader van deze richtlijn niet uitdrukkelijk 
toegelaten zijn en door de lidstaat 
gecontroleerd worden.

Or. es

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met lid 1 In overeenstemming met lid 1 
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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.

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. Via die 
websites mogen geen videobeelden 
worden getoond.

Or. pt

Motivering

Het begrip web-tv kan voor verwarring zorgen wanneer het gaat om andere technologische 
toepassingen. Videobeelden moeten verboden worden omdat zij emotioneel gekleurde en 
subjectieve boodschappen en reclame-inhouden kunnen verspreiden, o.m. ook onder 
voorwendsel van het verspreiden van informatieve inhouden.

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

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 die via die website 
wordt verspreid, voor zover het informatie 
over receptplichtige geneesmiddelen 
betreft. 

Or. pt

Motivering

Een zinvolle precisering omdat het mogelijk is dat een groot deel van de informatie op de 
websites geen verband houdt met geneesmiddelen.
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Amendement 57
António Fernando Correia De Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten staan houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die websites overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 hebben geregistreerd, toe daarin 
een verklaring op te nemen dat de site 
geregistreerd is en dat er in 
overeenstemming met deze richtlijn 
toezicht op wordt uitgeoefend. In de 
verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd.

5. De lidstaten stellen de volgende 
voorwaarden:

a) de houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen die websites 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 
hebben geregistreerd, nemen daarin een 
verklaring op dat de site geregistreerd is en 
dat er in overeenstemming met deze 
richtlijn toezicht op wordt uitgeoefend. In 
de verklaring wordt aangegeven welke 
nationale bevoegde autoriteit toezicht op de 
betrokken website uitoefent. Ook wordt 
gespecificeerd dat het feit dat er toezicht op 
de website wordt uitgeoefend, niet hoeft te 
betekenen dat alle informatie op de website 
vooraf is goedgekeurd;
b) de geregistreerde websites bevatten op 
iedere pagina een duidelijk zichtbare 
hyperlink naar de website van de 
Endrapharma-databank, alsook een 
verklarende referentie waaruit blijkt dat 
het om een officiële, door het Europees 
Geneesmiddelenbureau beheerde 
databank gaat.
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Or. pt

Motivering

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Amendement 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van deze titel zijn ook van 
toepassing op voorlichting over in artikel 
14, lid 1, bedoelde homeopathische 
geneesmiddelen die als receptplichtig zijn 
geclassificeerd. 

De bepalingen van deze titel zijn ook van 
toepassing op voorlichting over in artikel 
14, lid 1, bedoelde homeopathische 
geneesmiddelen die als receptplichtig zijn 
geclassificeerd. Dit geldt eveneens voor 
informatie over als receptplichtig 
geclassificeerde geneesmiddelen op basis 
van geneeskrachtige planten en 
geneesmiddelen met gelijk welke andere 
samenstelling of therapeutische 
toepassing.

Or. es


