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BEKNOPTE MOTIVERING

De algemene beleidsdoelstelling van de voorstellen tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bestaat erin voor een betere bescherming van de gezondheid van 
de EU-burgers te zorgen en de soepele werking van de interne markt voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik te garanderen. In dit verband zijn de voorstellen er in het bijzonder op gericht 
een duidelijk kader te bieden voor publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen, om 
zodoende het rationele gebruik van deze geneesmiddelen te verbeteren. Het verbod van op het 
publiek gerichte reclame voor receptplichtige geneesmiddelen blijft door dit voorstel 
gewaarborgd.

De beleidsdoelstelling moet worden bereikt door:

• te zorgen voor goede voorlichting door een coherente toepassing van duidelijk omschreven 
normen in de gehele Gemeenschap;

• toe te staan dat voorlichting wordt gegeven via kanalen die gericht zijn op de behoeften en 
capaciteiten van verschillende categorieën patiënten;

• houders van een vergunning voor het in de handel brengen toe te staan op een begrijpelijke 
wijze objectieve, niet-publiciteitsgerichte voorlichting over de voordelen en risico’s van hun 
geneesmiddelen te geven;

• ervoor te zorgen dat door middel van toezicht- en handhavingsmaatregelen wordt gewaarborgd 
dat bij het geven van voorlichting de kwaliteitscriteria in acht worden genomen, daarbij 
onnodige bureaucratie vermijdend.

Hieronder worden deze doelstellingen nader toegelicht:

Met dit voorstel tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG erkent de Commissie dat patiënten 
steeds meer belang stellen in hun eigen gezondheid en dat zij in toenemende mate bij 
gezondheidszaken willen worden betrokken. Een optimale behandeling is derhalve alleen 
mogelijk wanneer patiënten geïnformeerd zijn over de geneesmiddelen die zij innemen, zodat 
weloverwogen keuzes mogelijk worden gemaakt en voor een rationeler gebruik van 
geneesmiddelen wordt gezorgd. De rapporteur is het met de Commissie eens dat een 
gemeenschappelijke aanpak op het gebied van patiëntenvoorlichting positieve uitwerkingen op 
de volksgezondheid kan hebben. Hij wil bovendien benadrukken dat een publieksgerichte 
voorlichting over receptplichtige geneesmiddelen waarbij rekening wordt gehouden met de 
behoeften en verwachtingen van de patiënten, een preventief effect kan hebben.

De realiteit is echter dat de bestaande voorlichting over receptplichtige geneesmiddelen in de EU 
ontoereikend is en niet aan de huidige vereisten voldoet. De mate waarin de burgers de nodige 
informatie kunnen verkrijgen, hangt ervan af hoe goed zij de weg weten op het internet en welke 
talen zij spreken.

Bij ontstentenis van gemeenschappelijke inhoudelijke regelgeving wordt de voorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen door de lidstaten bovendien op zeer uiteenlopende wijze 
gereguleerd en behandeld. Als gevolg hiervan is er sprake van ongelijke toegang tot informatie 
over geneesmiddelen.

Het is thans van bijzonder groot belang om op dit gebied maatregelen te treffen, aangezien de 
burger dankzij de technologische vooruitgang in staat is om via het internet informatie uit de hele 
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wereld te vergaren, maar zonder het te weten ook reclame, zodat hij aan misleidende en 
gebrekkige informatie kan zijn blootgesteld. Daarom acht de rapporteur het noodzakelijk om 
deze situatie te verhelpen en ervoor te zorgen dat de burgers betrouwbare, niet-
publiciteitsgerichte informatie wordt aangeboden die aan de EU-voorschriften voldoet. De EU 
moet in de vorm van gecertificeerde informatie een tegenwicht bieden tegen de misleidende 
reclame die op het internet wordt verspreid.

De aandacht moet hierbij vooral uitgaan naar de bijsluiter. De informatie in de bijsluiter moet 
dusdanig worden gewijzigd dat zij voor alle burgers begrijpelijk is. Dit is dringend noodzakelijk 
daar de bijsluiter in zijn huidige vorm het nadeel heeft dat hij patiënten angst kan aanjagen en 
hen ertoe kan aanzetten de behandeling te staken. Het voorstel van de Commissie is derhalve in 
de eerste plaats gericht op de wijziging van de bijsluiter.

De rapporteur wil nog eens nadrukkelijk onderstrepen dat het verbod van op het publiek gerichte 
reclame voor receptplichtige geneesmiddelen in de EU dient te worden gehandhaafd. Bovendien 
houdt hij vast aan het standpunt dat de nationale bevoegde autoriteiten en de beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidssector belangrijke bronnen voor publieksgerichte voorlichting over 
geneesmiddelen moeten blijven, hoewel hij ook erkent dat houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen een waardevolle bron van niet-publiciteitsgerichte voorlichting over hun 
geneesmiddelen zijn.

De rapporteur beseft dat toezichtsystemen vereist zijn die de naleving van uniforme 
kwaliteitsnormen waarborgen, teneinde een goede, niet-publiciteitsgerichte voorlichting te 
garanderen.

Hij is derhalve ingenomen met het voorstel van de Commissie dat het aan de lidstaten wordt 
overgelaten de meest geschikte toezichtmechanismen te kiezen, waarbij als algemene regel 
wordt vastgelegd dat het toezicht moet plaatsvinden na de verspreiding van de informatie, omdat 
deze vorm van toezicht de meest doeltreffende en minst bureaucratische is.

In het bijzonder acht de rapporteur verbeteringen noodzakelijk wat betreft de definitie van 
"gezondheidspublicaties" en de vast te stellen straffen. Deze punten worden in het kader van de 
amendementen onder de aandacht gebracht.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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 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 

(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 
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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.

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. 
Als gevolg daarvan kan in sommige 
lidstaten burgers het recht worden 
ontzegd in hun eigen taal toegang te 
hebben tot niet voor reclamedoeleinden 
bestemde kwaliteitsinformatie over 
geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Het recht van toegang tot informatie, inclusief over receptplichtige geneesmiddelen, is een van 
de grondbeginselen van een democratische samenleving. 

Amendement 2

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 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. De vaststelling van 
het nodige rechtskader voor houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen zal de farmaceutische industrie 
grotere rechtszekerheid geven wat betreft 
bepaalde soorten publieksgerichte 
informatie over geneesmiddelen. Het 
verbod van op het publiek gerichte reclame 
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voor receptplichtige geneesmiddelen moet 
worden gehandhaafd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen, 
omdat de bestaande communautaire regels 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptvrije geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaat.

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen, 
omdat de bestaande communautaire regels 
op het publiek gerichte reclame voor 
receptvrije geneesmiddelen onder bepaalde 
voorwaarden toestaat. Deze richtlijn 
schrijft voor dat lidstaten moeten toestaan 
dat houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen of namens hen 
optredende derde partijen via bepaalde 
kanalen, en mits het nodige toezicht wordt 
uitgeoefend, het publiek bepaalde 
informatie verschaffen over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen. 
Communicatie die niet onder titel VIII bis 
valt moet worden toegestaan, voorzover 
het niet om een vorm van reclame gaat.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn. Het is van belang dat de 
nieuwe wetgeving niet onbedoeld bepaalde vormen van communicatie verbiedt, bijvoorbeeld 
antwoorden op enquêtes van beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector over unlicensed 
gebruik.

Amendement 4

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 

(10) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat alleen 
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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.

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. Indien EU-burgers 
wat geneesmiddelen betreft meer 
informatie van hoge kwaliteit wordt 
verschaft, zullen zij een rationeler en 
gepaster gebruik kunnen maken van 
geneesmiddelen, wat niet alleen zal leiden 
tot beter voorgelichte burgers, maar ook 
tot gezondere samenlevingen. Daarom 
moet alle publieksvoorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen aan een 
aantal kwaliteitscriteria voldoen.

Or. en

Motivering

De overwegingen moeten ook de expliciete doelstelling van het voorstel weerspiegelen de 
burgers in staat te stellen geneesmiddelen op een adequate manier (rationeler en veiliger) te 
gebruiken en zich beter te houden aan de voorgeschreven behandeling. Volgens gegevens van de 
Wereldgezondheidsorganisatie gebruiken meer dan 50% van de EU-burgers hun 
geneesmiddelen niet op de gepaste manier.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Internet is een uiterst belangrijk 
medium voor voorlichting aan patiënten, 
en het belang van internet neemt nog toe. 
Het biedt bijna onbeperkt toegang tot 
informatie zonder gebonden te zijn aan 
nationale grenzen. Wegens het 
grensoverschrijdende karakter van via 
internet verspreide informatie en om 
samenwerking tussen de lidstaten mogelijk 
te maken, moeten specifieke regels voor 
het toezicht op websites worden 
vastgesteld.

(13) Internet is een uiterst belangrijk 
medium voor voorlichting aan patiënten, 
en het belang van internet neemt nog toe. 
Het biedt bijna onbeperkt toegang tot 
informatie zonder gebonden te zijn aan 
nationale grenzen. Wegens het 
grensoverschrijdende karakter van via 
internet verspreide informatie en om 
samenwerking tussen de lidstaten mogelijk 
te maken, moeten specifieke, op EU-
burgers gerichte regels voor het toezicht 
op websites worden vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Verduidelijking, aangezien alleen op EU-burgers gerichte websites onder de richtlijn vallen. De 
bepalingen van de richtlijn gelden niet voor websites die gericht zijn op gebruikers 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.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 86 – lid 2 - streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de correspondentie en in voorkomend 
geval alle niet voor reclamedoeleinden 
bestemde documenten die nodig zijn ter 
beantwoording van een concrete vraag
over een bepaald geneesmiddel;

Or. de

Motivering

De "correspondentie en in voorkomend geval alle niet voor reclamedoeleinden bestemde 
documenten die nodig zijn ter beantwoording van een concrete vraag over een bepaald 
geneesmiddel" mogen geen reclame zijn in de zin van titel VIII, noch informatie in de zin van 
titel 100 bis. De rechtsstatus mag ten aanzien van de status quo niet veranderen.

Amendement 7

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 
documentatie, bijvoorbeeld over wijziging 
van de verpakking, waarschuwingen voor 
ongewenste bijwerkingen in het kader van 
de geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi en prijslijsten, voor zover 
daarin geen claims over het geneesmiddel 
staan;

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer van de richtlijn. Bedrijven moeten bepaalde informatie 
kunnen blijven verschaffen. Volgens de regels van de effectenhandel bijvoorbeeld moeten 
bedrijven investeerders op de hoogte houden van alle significante ontwikkelingen, en 
werknemers moeten worden geïnformeerd over bedrijfsontwikkelingen. "Claims over het 
geneesmiddel" kan worden geïnterpreteerd als "alle verklaringen over de positieve of negatieve 
eigenschappen van een product", en kan er dus onbedoeld toe leiden dat verklaringen over 
ongewenste bijwerkingen en waarschuwingen worden verboden. 

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) concrete, niet voor 
reclamedoeleinden bestemde informatie 
(inclusief mededelingen of verklaringen 
zoals die die bestemd zijn voor 
mediaorganisaties, hetzij in antwoord op 
een rechtstreeks verzoek, hetzij door 
verspreiding van dergelijke informatie via 
conferenties of schriftelijke communiqués 
en aankondigingen of verslagen aan 
aandeelhouders en/of regelgevers) en de 
bijbehorende documentatie betreffende 
een geneesmiddel, bijvoorbeeld over 
wijziging van de verpakking, 
waarschuwingen voor ongewenste 
bijwerkingen in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking, 
verkoopcatalogi, prijslijsten en 
vergoeding, voorzover dergelijke 
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informatie en documentatie niet tot doel 
heeft reclame te maken voor een 
individueel geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer. Volgens de regels van de effectenhandel bijvoorbeeld 
moeten bedrijven investeerders op de hoogte houden van alle significante ontwikkelingen, en 
werknemers moeten worden geïnformeerd over bedrijfsontwikkelingen. Dergelijke informatie 
moet kunnen worden verschaft. Vandaar deze specificering. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - 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;

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

Or. en

Motivering

Het EPAR (European Product Assessment Report) en andere door de bevoegde autoriteiten 
opgestelde documenten bevatten gedetailleerde informatie die voor sommige patiënten van 
belang is.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 ter - letter c
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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;

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

Or. en

Motivering

Het lijkt nuttig de vergoedingsstatus op te nemen in de lijst, als een voorbeeld van concrete 
informatie die op grond van deze bepaling moet worden toegestaan.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - 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) 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. De lidstaten definiëren uiterlijk 
op ...* het begrip 
"gezondheidspublicaties";
_____
* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn. 

Or. de

Motivering

Een communautaire definitie zorgt voor meer rechtsduidelijkheid en draagt bij aan het creëren 
van een kader voor de terbeschikkingstelling van informatie.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - 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. de

Motivering

Patiënten hebben vaak onmiddellijke en rechtstreekse verduidelijking nodig over in de bijsluiter 
verschafte informatie, of willen aanvullende informatie krijgen. Voorschrijven dat het antwoord 
schriftelijk moet zijn zou voor de patiënten extra uitstel betekenen, en dit kan in sommige 
gevallen een negatief effect hebben op hun gezondheid. Daarom moet zowel een mondeling als 
een schriftelijk antwoord op een verzoek om informatie van een particulier persoon mogelijk 
zijn. Mondelinge antwoorden moeten worden opgetekend, zodat zij kunnen worden 
gecontroleerd.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 quinquies - lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een verklaring dat de informatie bedoeld 
is ter ondersteuning en niet ter vervanging 
van de relatie tussen de patiënt en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector, en dat een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector 
moet worden geraadpleegd als de patiënt 
een verduidelijking van de verstrekte 
informatie nodig heeft;

b) een verklaring dat de informatie bedoeld 
is ter ondersteuning en niet ter vervanging 
van de relatie tussen de patiënt en de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidssector, en dat een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector 
moet worden geraadpleegd als de patiënt 
een verduidelijking van of een aanvulling 
op de verstrekte informatie nodig heeft;

Or. en

Motivering

Om in de verklaring te preciseren dat een beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector moet 
worden geraadpleegd indien de patiënt aanvullende informatie nodig heeft. Het kan evenwel zijn 
dat de beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector niet in de positie is om specifieke vragen 
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betreffende de door de geneesmiddelenfabrikant verschafte informatie te beantwoorden. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 quinquies - lid 2 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de tekst van de huidige bijsluiter of 
informatie over waar de tekst kan worden 
gevonden. Specifiek op burgers van een of 
meerdere lidstaten gerichte websites die 
onder controle staan van houders van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen, bevatten de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
geneesmiddelen in kwestie, in de officiële 
talen van de lidstaten waar zij zijn 
toegelaten, indien de informatie over de 
geneesmiddelen in die talen wordt 
gepresenteerd.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de lezer toegang heeft tot de tekst van de huidige bijsluiter. Het voorschrift 
voor de websites is hier meer op zijn plaats dan bij de bepalingen betreffende de controle door 
de lidstaten. 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 quinquies - lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen; a) vergelijkingen tussen geneesmiddelen, 
behalve wanneer dergelijke vergelijkingen 
voorkomen in officieel goedgekeurde 
documenten, zoals de samenvatting van 
de productkenmerken;

Or. en
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Motivering

De samenvatting van de productkenmerken (Summary of Product Characteristics - SmPC) en de 
bijsluiter van sommige geneesmiddelen bevatten vergelijkingen. Indien deze reeds bestaande 
vergelijkingen worden uitgesloten, dan is de door de houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen verschafte informatie eigenlijk onvolledig. Dit kan ook het goedkeuringsproces 
schaden.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 sexies - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
betrokken geneesmiddelen bevatten in de 
officiële talen van de lidstaten waar deze 
toegelaten zijn.

1. De lidstaten vergewissen zich ervan dat 
de websites van de houders van een 
vergunning voor het in de handel brengen, 
waarop voorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen wordt gegeven, de tekst 
van de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter van de 
betrokken geneesmiddelen bevatten in de 
officiële taal van de lidstaat waar deze 
toegelaten zijn en waarvoor de website 
bestemd is.

Or. en

Motivering

Er dient te worden gepreciseerd dat de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter 
van een receptplichtig geneesmiddel alleen moeten worden verschaft in de officiële taal van de 
lidstaat waar de informatie gepubliceerd wordt en waar de website voor bestemd is. Indien 
bijvoorbeeld de website bestemd is voor de Duitse markt, dienen de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter alleen in het Duits te worden gepubliceerd. De huidige 
formulering is wat dat betreft niet duidelijk.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 octies - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na overleg met de lidstaten stelt de 2. Na overleg met de lidstaten en andere 
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Commissie richtsnoeren voor de in het 
kader van deze titel toegelaten informatie 
op, waarin een gedragscode is opgenomen 
voor houders van een vergunning voor het 
in de handel brengen die aan het publiek in 
het algemeen of aan particulieren 
informatie verstrekken over toegelaten 
receptplichtige geneesmiddelen. De 
Commissie stelt die richtsnoeren op bij de
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
werkt ze aan de hand van de opgedane 
ervaring regelmatig bij.

belanghebbenden stelt de Commissie 
richtsnoeren voor de in het kader van deze 
titel toegelaten informatie op, waarin een 
gedragscode is opgenomen voor houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen die aan het publiek in het 
algemeen of aan particulieren informatie 
verstrekken over toegelaten receptplichtige 
geneesmiddelen. De Commissie stelt die 
richtsnoeren op bij de inwerkingtreding 
van deze richtlijn en werkt ze aan de hand 
van de opgedane ervaring regelmatig bij.

Or. en

Motivering

Andere belanghebbenden zoals patiënten, beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector en de 
industrie dienen bij de opstelling van een gedragscode en richtsnoeren te worden geraadpleegd.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kan evenwel video-inhoud worden 
verschaft ter bevordering van een veilig 
en efficiënt gebruik van geneesmiddelen. 

Or. en

Motivering

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio.
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler. The 
term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content through 
TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing machine 
makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should be 
prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VIII bis - artikel 100 decies - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoogte van de sancties moet op 
communautair niveau worden bepaald.

Or. de

Motivering

Het mag niet aan de lidstaten worden overgelaten de hoogte van de sancties te bepalen. Een op 
communautair niveau vastgestelde strafmaat vergroot de rechtsduidelijkheid en garandeert het 
afschrikkingseffect van de sanctie in geval van overtreding.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat de houders van een vergunning voor 
het in de handel brengen worden 
vertegenwoordigd en gehoord bij de 
behandeling van zaken waarin zij worden 
beschuldigd van niet-naleving van de 
bepalingen van deze titel. Houders van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen mogen een besluit in een 
dergelijke zaak aanvechten bij een 
gerechtelijk of een ander bevoegd orgaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de doeltreffendheid en de doorzichtigheid van het proces te 
vergroten.


