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Informatie over receptplichtige geneesmiddelen (communautaire procedures 

voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen) ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2010 over het voorstel 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het 

verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 

diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat 

publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft 

(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2008)0662), 

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EGVerdrag, op grond waarvan het voorstel 

door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0517/2008), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, getiteld 

"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 

interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665), 

– gelet op de artikelen 294, lid 3, 114 en 168, lid 4, onder c, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van 10 juni 2009 van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

– gezien het advies van 7 oktober 2009 van het Comité van de Regio's2, 

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne 

markt en consumentenbescherming (A7-0289/2010), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1  PB C 306 van 16.12.2009, blz. 33. 
2  PB C 79 van 27.3.2010, blz. 50. 
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Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2010 

met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van 

communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op 

geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een 

Europees Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige 

geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 114 

en artikel 168, lid 4, onder c), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 20 december 2007 heeft de Commissie een mededeling voorgelegd met als titel 

"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 Unievoorschriften over reclame niet overal op dezelfde wijze worden 

geïnterpreteerd en dat er ook verschillen zijn tussen de nationale bepalingen over 

voorlichting, waardoor het van essentieel belang is een onderscheid tussen reclame en 

voorlichting te maken. 

(2) De invoering van een nieuwe titel VIII bis in Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair 

wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik4 is een reactie op deze 

problemen; met de verschillende bepalingen van deze titel wordt beoogd de 

beschikbaarheid van objectieve, betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte voorlichting van 

goede kwaliteit over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik te 

waarborgen en de nadruk te leggen op de rechten en belangen van de patiënten. 

                                                 
1 PB C 306 van 16.12.2009, blz. 33. 
2 PB C 79 van 27.3.2010, blz. 50. 
3 Standpunt van het Europees Parlement van 24 november 2010. 
4 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 



 

(3) Verschillen in de voorlichting over geneesmiddelen voor menselijk gebruik zijn niet 

gerechtvaardigd in het geval van geneesmiddelen die zijn toegelaten krachtens titel II van 

Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad1, waarvoor voor 

de gehele Unie een enkele samenvatting van productkenmerken en een enkele bijsluiter 

zijn goedgekeurd. Daarom moet titel VIII bis van Richtlijn 2001/83/EG ook op die 

geneesmiddelen van toepassing zijn. 

(4) Ingevolge Richtlijn 2001/83/EG moeten bepaalde soorten voorlichting voordat zij 

beschikbaar worden gesteld, door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden 

gecontroleerd. 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 het bureau toeziet op de 

maatregelen die de fabrikant moet treffen en op de actualisering van de literatuur na de 

kennisgeving van bijwerkingen. 

(5) Om voor een passende financiering van deze voorlichtingsactiviteiten te zorgen, moet 

worden geregeld dat het bureau houders van een vergunning voor het in de handel brengen 

een vergoeding in rekening kan brengen. 

(6) Indien blijkt dat de extra kosten die voor het bureau ontstaan door de controle vooraf 

van bepaalde soorten voorlichting overeenkomstig deze verordening, niet worden gedekt 

door de vergoeding die de houders van vergunningen voor het in de handel brengen 

ervan hiervoor moeten betalen, dient de bijdrage van de Unie aan de begroting van het 

bureau te worden herzien. Op het niveau van de lidstaten dient dan ook naar een 

mogelijke aanpassing van de bijdrage van de Unie aan het bureau te worden gestreefd. 

(7) Omdat het doel van deze verordening, namelijk het geven van speciale regels voor 

voorlichting over uit hoofde van Verordening (EG) nr. 726/2004 toegelaten 

receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik, niet voldoende door de lidstaten 

kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan 

de Gemeenschap overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in hetzelfde 

artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat 

nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(8) Verordening (EG) nr. 726/2004 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 726/2004 

Verordening (EG) nr. 726/2004 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) De volgende letter wordt toegevoegd aan artikel 9, lid 4: 

"f) de samenvatting van het "European Public Assessment Report" bedoeld in artikel 

13, lid 3."; 

                                                 
1 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1. 



 

(2) De volgende artikelen worden ingevoegd: 

"Artikel 20 bis 

1. Titel VIII bis van Richtlijn 2001/83/EG is van toepassing op uit hoofde van deze 

titel toegelaten receptplichtige geneesmiddelen. 

Artikel 20 ter 

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 productgerelateerde 

informatie over geneesmiddelen voordat deze beschikbaar wordt gesteld, behalve 

wanneer deze informatie op een website staat; de verantwoordelijkheid voor de 

bewaking van de inhoud van deze website ligt overeenkomstig artikel 100 nonies 

van Richtlijn 2001/83/EG bij een lidstaat. 

2. Voor de toepassing van lid 1 legt de houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen een model van de ter beschikking te stellen informatie voor aan het bureau. 

3. Het bureau kan binnen 90 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 90 dagen bezwaar maakt, wordt de informatie geacht te zijn aanvaard en 

kan deze worden gepubliceerd. De houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen blijft te allen tijde volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de 

verstrekte informatie. 

4. Indien het bureau vraagt om wijzigingen aan te brengen aan informatie die werd 

ingediend door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, en 

deze binnen 30 werkdagen een verbeterd model van de informatie indient, reageert 

het bureau binnen 60 werkdagen op het nieuwe voorstel. 

Voor deze beoordeling is de houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen het bureau een bijkomende vergoeding verschuldigd. 

5. Voor het voorleggen van informatie aan het bureau overeenkomstig de leden 1, 2, 3 

en 4 is een vergoeding verschuldigd ingevolge Verordening (EG) nr. 297/95 van de 

Raad van 10 februari 1995 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau 

voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald*. 

_________________________ 

* PB L 35 van 15.2.1995, blz. 1"; 

(3) Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

(i) letter l) wordt vervangen door: 

"l) het opzetten van een voor het publiek toegankelijke databank in alle 

officiële Unie-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 niet-deskundigen;"; 

(ii) de volgende letters worden toegevoegd: 

"u) het geven van adviezen over publieksgerichte voorlichting over 

receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik; 

v) het bevorderen van bestaande bronnen van onafhankelijke en 

betrouwbare gezondheidsinformatie."; 

(b) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

(i) de eerste alinea wordt vervangen door: 

"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 Unie in de handel gebrachte geneesmiddelen uitgebreid. 

Deze databank moet actief onder de EU burgers gepromoot worden."; 

(ii) een vierde alinea wordt toegevoegd: 

"De gegevens die zijn ingediend door houders van vergunningen voor het in 

de handel brengen van een geneesmiddel en die door de nationale 

autoriteiten zijn goedgekeurd, worden door die autoriteiten toegezonden aan 

het bureau, dat de ontvangen gegevens in de in de eerste alinea bedoelde 

databank die voor het publiek toegankelijk is, opneemt.". 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar 

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat. 

Gedaan te, 



 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 


