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Amendement 51
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op de artikelen 114 en 168,

Or. en

Motivering

Dit amendement wijzigt de rechtsgrondslag in het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Het doel van deze richtlijn is niet alleen de werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te waarborgen (artikel 114), maar ook een hoog niveau van bescherming van 
de menselijke gezondheid in de EU te verzekeren (artikel 168).

Amendement 52
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In het kader van deze richtlijn 
moet de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks een 
statistisch verslag doen toekomen met 
betrouwbare en exacte informatie over de 
bestaande situatie, trends en 
ontwikkelingen rond vervalste medicijnen, 
met inbegrip van nadere gegevens over de 
vraag waar, hoe en door wie de vervalste 
producten zijn opgespoord, het land 
waaruit ze kwamen en het vervalste 
product zelf (aard, bron en/of 
bestanddelen) in de lidstaten. 
In dit verslag moet een duidelijk 
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onderscheid worden gemaakt tussen 
problemen met vervalsing en inbreuken 
op octrooien.

Or. en

Motivering

Noch in de effectbeoordeling, noch in de Commissieverslagen wordt voldoende aandacht 
besteed aan en uitleg gegeven over de herkomst en de voornaamste bronnen van vervalste 
producten. Inbreuken op of geschillen over octrooien mogen niet worden verward met het 
probleem van de vervalsing van geneesmiddelen. Er moeten betrouwbare gegevens en cijfers 
beschikbaar komen over de plaats waar ‘namaakgeneesmiddelen’ zijn opgespoord, het land 
waar ze vandaan komen en het ‘namaakgeneesmiddel’ zelf (aard, bron en/of bestanddelen).

Amendement 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In het kader van deze richtlijn 
moet de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks een 
statistisch verslag doen toekomen met 
betrouwbare en exacte informatie over de 
bestaande situatie, trends en 
ontwikkelingen rond namaak en 
vervalsing van medicijnen, met inbegrip 
van nadere gegevens over de vraag waar, 
hoe en door wie de nagemaakte producten 
zijn opgespoord, het land waaruit ze 
kwamen en het nagemaakte product zelf 
(aard, bron en/of bestanddelen) in de 
lidstaten. 

Or. en

Motivering

Noch in de effectbeoordeling, noch in de Commissieverslagen wordt voldoende aandacht 
besteed aan en uitleg gegeven over de herkomst en de voornaamste bronnen van nagemaakte 
producten. Inbreuken op of geschillen over octrooien mogen niet worden verward met het 
probleem van de namaak van geneesmiddelen. Er moeten betrouwbare gegevens en cijfers 
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beschikbaar komen over de plaats waar ‘namaakgeneesmiddelen’ zijn opgespoord, het land 
waar ze vandaan komen en het ‘namaakgeneesmiddel’ zelf (aard, bron en/of bestanddelen).

Amendement 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie moet het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks een 
verslag over de bestaande situatie en de 
trends bij de vervalsing van 
geneesmiddelen doen toekomen en zij 
dient de maatregelen betreffende de 
toepassing van de veiligheidskenmerken 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Or. en

Motivering

Om het probleem van de vervalsing van geneesmiddelen aan te pakken en op te lossen is het 
van het grootste belang te weten waar zij vandaan komen en wat de voornaamste bronnen 
ervan zijn. Daarom moet er jaarlijks verslag worden uitgebracht.  Op basis van deze 
bevindingen moeten de regels voor de toepassing van de veiligheidskenmerken 
dienovereenkomstig worden bijgesteld.

Amendement 55
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn legt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een evaluatieverslag voor met 
gedetailleerde gegevens over de omvang 
en de bronnen van vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
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distributieketen in de EU.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijk beeld zijn van de omvang en de voornaamste bronnen van de 
namaakrisico’s, zodat de richtlijn herschikt en aangepast kan worden.

Amendement 56
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn onverminderd Richtlijn 95/46/EG en 
moet duidelijke en effectieve waarborgen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
bevatten.

Or. en

Amendement 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Europese Unie moet zich 
beijveren voor de opstelling van een 
internationale overeenkomst over 
verhoging van de straffen voor de 
vervalsing van geneesmiddelen en de 
opstelling van een aanvullend protocol bij 
het Verdrag van Palermo ter bestrijding 
van de internationale criminaliteit.

Or. fr
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Motivering

De vervalsing van geneesmiddelen wordt inmiddels georganiseerd door internationale 
criminele netwerken en de inspanningen om deze bedreiging voor de volksgezondheid aan te 
pakken mogen dan ook niet beperkt blijven tot maatregelen die alleen binnen de Europese 
grenzen worden genomen.

Amendement 58
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Zoals bekend is het internet een 
van de belangrijkste routes waarlangs 
vervalste medicijnen op de Europese 
markt belanden. Daar het moeilijk is om 
het werkelijke fysieke adres van websites 
vast te stellen en dus de authenticiteit 
ervan met volledige zekerheid te bepalen 
en de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van de geneesmiddelen te 
controleren, moet de verkoop van alle 
soorten geneesmiddelen via het internet 
worden verboden, tenzij ze op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
zijn toegelaten volgens de nationale 
wetgeving.

Or. it

Motivering

Hoewel de verkoop van geneesmiddelen via het internet in enkele lidstaten is toegestaan, is de 
hoge mate van onwettigheid die is vastgesteld niet verenigbaar met het doel om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid in de EU te garanderen. Het 
Commissievoorstel om de internetverkoop als onderdeel van de illegale distributieketen te 
beschouwen moet dan ook worden gesteund. Als deze praktijk echter op grond van de 
wetgeving van een lidstaat legaal is en geldt op de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn, dan moet dit zo blijven.
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Amendement 59
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Een legale postorderapotheek moet 
verbonden zijn met een wettig 
geregistreerde apotheek, zodat het zeker is 
dat de legale postorderapotheek voldoet 
aan alle wettelijke vereisten voor 
apotheken in de lidstaat waar die wettig 
gevestigd zijn. Voor alle legale 
postorderapotheken moet wettelijk vereist 
zijn dat de naam van de hoofdapotheker 
bekend is . Een postorderapotheek mag 
een voorgeschreven geneesmiddel pas 
afgeven als zij van te voren het 
oorspronkelijke recept heeft ontvangen. 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle
postorderbestellingen voor 
geneesmiddelen voortdurend door de 
daartoe aangewezen instanties worden 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Postorderapotheken moeten zich aan dezelfde voorschriften houden als wettig geregistreerde 
apotheken, zodat ervoor wordt gezorgd dat de klanten dezelfde kwaliteit en veiligheid van het 
product ontvangen. Elke postorderapotheek moet een hoofdapotheker laten registreren, die 
wettig aansprakelijk is voor de verkoop. De regelgevingsinstanties van de lidstaten die toezien 
op apotheken moeten alle postorderapotheken routinematig controleren, in nauw overleg met 
de Europese Vereniging van postorderapotheken (EAMSP). De EAMSP kan als een centrum 
van deskundigheid en beste praktijken fungeren.
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Amendement 60
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De Europese burgers moeten 
bewust worden gemaakt van de 
gezondheidsrisico’s die verbonden zijn 
aan het bestellen van producten via 
illegale websites. De Commissie moet in 
samenwerking met de lidstaten 
maatregelen nemen om het grote publiek 
beter bewust te maken van de risico's die 
verbonden zijn aan het kopen van 
geneesmiddelen op internet van andere 
websites dan legale postorderapotheken. 
Bewustmakingscampagnes moeten de 
burgers voorlichten over de wijze waarop 
zij legale postorderapotheken kunnen
onderscheiden en over de risico's van het 
kopen van geneesmiddelen op illegale 
websites.

Or. en

Motivering

Bewustmakingscampagnes zijn van cruciaal belang om de Europese consumenten te 
informeren over de risico's van het kopen van geneesmiddelen bij illegale 
postorderapotheken. Er moeten specialistische marketingtechnieken worden aangewend om 
deze openbare bewustmakingscampagnes te organiseren, zodat duidelijke, makkelijk 
begrijpelijke informatie wordt verstrekt over de legale en illegale activiteiten van websites die 
geneesmiddelen verkopen. Als bijvoorbeeld dezelfde reclameboodschappen worden gebruikt, 
dan kan dat verwarring wekken onder de consumenten en dit moet dan ook altijd worden 
vermeden.
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Amendement 61
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Het is zinvol een definitie in te 
voeren van het begrip "vervalst 
geneesmiddel" om zulke producten te 
kunnen onderscheiden van legale maar 
niet toegelaten geneesmiddelen. Voorts 
mogen toegelaten of anderszins legale 
producten met kwaliteitsgebreken, en 
geneesmiddelen die door fouten bij de 
vervaardiging of daaropvolgende 
behandeling niet beantwoorden aan goede 
fabricage- of distributiepraktijken, niet 
met vervalste geneesmiddelen worden 
verward.

Or. en

Motivering

Opzettelijke vervalsing van geneesmiddelen is een delict. Dit mag niet worden gelijkgesteld 
met fouten in de naleving van goede fabricage- of distributiepraktijken die zich in het normale 
productieproces kunnen voordoen en die op een transparante manier door de fabrikant en de 
autoriteiten worden behandeld, waarbij de bescherming van de volksgezondheid steeds 
voorop staat.

Amendement 62
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij het huidige, steeds complexere 
distributienet voor geneesmiddelen zijn 
vele spelers betrokken die niet 
noodzakelijk groothandelaars zijn zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2001/83/EG. Om 
de betrouwbaarheid van de distributieketen 
te garanderen, moet de 

(5) Bij het huidige, steeds complexere 
distributienet voor geneesmiddelen zijn 
vele spelers betrokken die niet 
noodzakelijk groothandelaars zijn zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2001/83/EG. Om 
de betrouwbaarheid van de distributieketen 
te garanderen, moet de 
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geneesmiddelenwetgeving zich uitstrekken 
tot alle spelers in de distributieketen: die 
omvat niet alleen distributeurs die 
geneesmiddelen aanschaffen, houden, 
opslaan en leveren, maar ook personen die 
betrokken zijn bij transacties zonder echt 
met de geneesmiddelen van doen te 
hebben. Zij moeten aan evenredige 
voorschriften worden onderworpen 
teneinde met alle beschikbare middelen uit 
te sluiten dat geneesmiddelen die qua 
identiteit, geschiedenis of oorsprong 
vervalst zijn in de Gemeenschap in de 
legale distributieketen belanden.

geneesmiddelenwetgeving zich uitstrekken 
tot alle spelers in de distributieketen: die 
omvat niet alleen distributeurs en 
transporteurs die geneesmiddelen 
aanschaffen, houden, opslaan en leveren, 
maar ook personen die betrokken zijn bij 
transacties zonder echt met de 
geneesmiddelen van doen te hebben, zoals 
handelaars of tussenhandelaars. Zij 
moeten aan evenredige voorschriften 
worden onderworpen teneinde met alle 
beschikbare middelen uit te sluiten dat 
geneesmiddelen die qua identiteit, 
geschiedenis of oorsprong vervalst zijn in 
de Gemeenschap in de legale 
distributieketen belanden.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 7 van het ontwerpverslag.

Amendement 63
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Namaakgeneesmiddelen blijken 
vaak te zijn geleverd op bestelling via het 
internet. Ingevolge de 
Verdragsbepalingen, met name artikel 
168 VWEU, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor de regulering van 
de verkoop van geneesmiddelen in het 
laatste handelsstadium, met name via de 
apotheken. Dit omvat ook regulering van 
de geneesmiddelenverkoop via 
postorderbedrijven en internet. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
mogen de lidstaten een absoluut verbod 
instellen op de aflevering van 
receptgeneesmiddelen per postorder, zoals 
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ook strookt met de ruime 
beoordelingsmarge die zij hebben wegens 
de gevaren die aan deze wijze van verkoop 
zijn verbonden.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet de bestaande bevoegdheidsverdeling respecteren. Regulering van apotheken 
en de verkoop van geneesmiddelen in het laatste handelsstadium zijn een aangelegenheid van 
de lidstaten. De meeste lidstaten verbieden de verkoop van receptgeneesmiddelen per 
postorder, en het Hof van Justitie heeft de bevoegdheid daartoe erkend (arrest van 
11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Amendement 64
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het 
risico dat geneesmiddelen gezien hun prijs 
en gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen.
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de te behandelen ziekten.

Or. it

Amendement 65
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en/of
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap vervalsingen zijn. 

Or. en

Motivering

Er is een duidelijke benadering nodig om patiënten voor vervalste geneesmiddelen te 
behoeden. Dankzij een risicobeoordeling van producten of productcategorieën kan gezorgd 
worden voor een doelmatige inzet van de beschikbare middelen om vervalsing tegen te gaan. 
Daarom moet de Commissie risicoprofielen van receptgeneesmiddelen opstellen en aan de 
hand daarvan beslissen of veiligheidskenmerken nodig zijn. Een strikte analyse van de 
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motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere voorvallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 66
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de unieke identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. en

Motivering

Met het oog op absolute duidelijkheid zijn alleen kenmerken die de verpakking op unieke 
wijze identificeren, geschikt als veiligheidskenmerk aan de hand waarvan het mogelijk is 
verpakkingen te authenticeren en te traceren.
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Amendement 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van geneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
geneesmiddelen moet terdege rekening 
worden gehouden met de bijzonderheden 
van bepaalde geneesmiddelen of 
categorieën geneesmiddelen, zoals 
generieke geneesmiddelen. Hiertoe 
behoren het risico dat geneesmiddelen 
gezien hun prijs en gevallen in het verleden 
in de Gemeenschap en daarbuiten 
vervalsingen zijn, alsook de gevolgen van 
vervalsingen voor de volksgezondheid 
gezien de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. en

Motivering

Welke geneesmiddelen receptplichtig zijn en welke receptvrij is niet op communautair niveau 
geregeld. Onderscheid maken heeft dus op zich geen zin. Volgens een recent onderzoek van 
Pfizer waarover de Duitse pers heeft bericht, zijn 45% van alle vervalste geneesmiddelen 
afslankmiddelen, 35% griepbestrijdingsmiddelen en 25% medicijnen tegen erectiestoornissen 
NB: de percentages zijn niet cumulatief. Als deze bevindingen in grote lijnen kloppen, luidt 
de conclusie dat bij uitstek receptvrije geneesmiddelen het doelwit van vervalsers zijn. 
Aangezien elk vervalst geneesmiddel schadelijk voor de gezondheid kan zijn, moeten alle 
medicijnen onder de regeling vallen, op basis van de risicobeoordeling van artikel 54, lid 4.
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Amendement 68
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van geneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
geneesmiddelen moet terdege rekening 
worden gehouden met de bijzonderheden 
van bepaalde geneesmiddelen of 
categorieën geneesmiddelen, zoals 
generieke geneesmiddelen. Hiertoe 
behoren het risico dat geneesmiddelen 
gezien hun prijs en gevallen in het verleden 
in de Gemeenschap en daarbuiten 
vervalsingen zijn, alsook de gevolgen van 
vervalsingen voor de volksgezondheid 
gezien de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. en

Motivering

Het is van belang om de echtheid van zowel receptgeneesmiddelen als receptvrije 
geneesmiddelen te verzekeren, want namaak kan rampzalige gevolgen voor de menselijke 
gezondheid hebben, vooral omdat er op het niveau van de lidstaten en op Europees niveau 
een tendens is in de richting van vrijgeven, zodat steeds meer geneesmiddelen receptvrij 
worden.
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Amendement 69
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van geneesmiddelen
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
geneesmiddelen moet terdege rekening 
worden gehouden met de bijzonderheden 
van bepaalde geneesmiddelen of 
categorieën geneesmiddelen, zoals 
generieke geneesmiddelen. Hiertoe 
behoren het risico dat geneesmiddelen 
gezien hun prijs en gevallen in het verleden 
in de Gemeenschap en daarbuiten 
vervalsingen zijn, alsook de gevolgen van 
vervalsingen voor de volksgezondheid 
gezien de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. it

Motivering

De echtheid van alle soorten geneesmiddelen moet worden gewaarborgd, zowel die van 
receptplichtige als van receptvrije geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn bijzondere 
producten die bij namaak een rampzalig effect kunnen hebben op de menselijke gezondheid.  
Bovendien zijn in Europa steeds meer aanvankelijk receptplichtige geneesmiddelen nu 
receptvrij verkrijgbaar. Bovendien mag niet worden vergeten dat ook het namaken van 
receptvrije geneesmiddelen zeer winstgevend kan zijn. 
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Amendement 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

7. Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
en receptvrije geneesmiddelen moeten 
waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen en receptvrije 
geneesmiddelen moet terdege rekening 
worden gehouden met de bijzonderheden 
van bepaalde geneesmiddelen of 
categorieën geneesmiddelen, zoals 
generieke geneesmiddelen. Hiertoe 
behoren het risico dat geneesmiddelen 
gezien hun prijs en gevallen in het verleden 
in de Gemeenschap en daarbuiten 
vervalsingen zijn, alsook de gevolgen van 
vervalsingen voor de volksgezondheid 
gezien de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. ro

Motivering

Het Commissievoorstel voorziet niet in veiligheidsnormen waaraan voldaan moet worden bij 
receptvrije geneesmiddelen. Gezien het toenemende verbruik hiervan in Europa is het 
belangrijk dat bepalingen worden ingevoerd die alle patiënten beschermen, langs welke weg 
zij ook aan hun geneesmiddelen komen.
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Amendement 71
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken en alle andere 
technische maatregelen worden 
vastgesteld die de identificatie, 
authenticatie en traceerbaarheid van 
receptgeneesmiddelen moeten waarborgen. 
Bij de invoering van verplichte 
veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen en producten waarvan het 
gebruik ingeburgerd is. Hiertoe behoren 
het risico dat geneesmiddelen gezien hun 
prijs en gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. en

Motivering

Ook mag gebruik worden gemaakt van technische maatregelen, zoals opdruk van 
hologrammen of een speciaal kleurtje. Er moet rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van gevestigde merken. Deze zijn gebaseerd op dezelfde bekende formule. 
Zowel generieke geneesmiddelen als gevestigde merken behoren tot het lagere prijssegment 
en worden zelden nagemaakt, omdat ze een lage winstmarge hebben. Deze producten moeten 
ook worden opgenomen. 
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Amendement 72
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen en producten die via een 
gecontroleerde distributieketen worden 
geleverd. Hiertoe behoren het risico dat 
geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. en

Motivering

Bepaalde middelen (zoals immunoglobulinen) worden door de fabrikant rechtstreeks aan 
ziekenhuizen en andere medische instellingen als eindverbruiker geleverd. Aangezien de kans 
dat een namaakproduct in deze distributieketen terechtkomt zeer gering is, kunnen deze 
middelen vrijgesteld worden van de verplichte veiligheidskenmerken. 
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Amendement 73
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie en authenticatie van 
geneesmiddelen moeten waarborgen. Bij 
de invoering van verplichte 
veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. de

Motivering

Elke lidstaat moet zelf kunnen beslissen of een bepaald geneesmiddel in de gehele 
distributieketen, van fabrikant tot apotheek, traceerbaar moet zijn. Traceerbaarheid is niet 
nodig om vervalste producten te herkennen en vormt een aanzienlijke extra last die vooral 
voor kleine en middelgrote ondernemingen onevenredig hoge kosten met zich mee zou 
brengen.



PE439.406v01-00 22/57 AM\807493NL.doc

NL

Amendement 74
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Or. en

Motivering

Bij de invoering van veiligheidskenmerken voor receptgeneesmiddelen moet voor generieke 
geneesmiddelen niet bij voorbaat een ontheffing gelden. 
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Amendement 75
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau verplichte
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag voorleggen 
over de toepassing van de 
veiligheidskenmerken als bedoeld in 
artikel 54, onder (o), van Richtlijn 
2001/83/EG en de mate waarin deze naar 
schatting bijdragen tot de vermindering 
van het aantal nagemaakte 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. In dit verslag 
wordt een beoordeling opgenomen van de 
veiligheidskenmerken van andere 
geneesmiddelencategorieën, zoals niet 
aan medisch recept onderworpen 
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geneesmiddelen zoals omschreven in Titel 
VI van Richtlijn 2001/83/EG. 

Or. de

Motivering

Het effect van de geplande veiligheidskenmerken moet na vijf jaar worden beoordeeld. Als 
blijkt dat het aantal vervalste geneesmiddelen in de distributieketen is gedaald, dan kunnen de 
voor de hele EU geldende veiligheidskenmerken indien nodig worden uitgebreid tot 
receptvrije geneesmiddelen.  Voor het ogenblik is het redelijk en passend de toepassing van 
de veiligheidskenmerken te beperken tot receptgeneesmiddelen. Om onnodige kosten voor de 
Europese burger te voorkomen moeten onnodige lasten als gevolg van regelgeving worden 
vermeden. 

Amendement 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
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de te behandelen ziekten. de te behandelen ziekten. 

Or. pl

Motivering

1. Het woord ‘verplicht’ kan hier niet gebruikt worden omdat het in dit verband van 
toepassing is op alle receptgeneesmiddelen Veiligheidskenmerken moeten worden toegepast 
op basis van een beoordeling van het risico van vervalsing van het product en de toepassing 
van veiligheidskenmerken moet dus niet voor alle geneesmiddelen gelden. 

2. De datum waarop de periode van vijf jaar ingaat moet in de tekst van de richtlijn worden 
veranderd. Het moet de datum zijn waarop de handhavingsbepalingen betreffende de 
veiligheidskenmerken van kracht worden, niet de datum van inwerkingtreding van de richtlijn. 

Amendement 77
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau verplichte
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen en hulpstoffen. Hiertoe 
behoren het risico dat geneesmiddelen 
gezien hun prijs en gevallen in het verleden 
in de Gemeenschap en daarbuiten 
vervalsingen zijn, alsook de gevolgen van 
vervalsingen voor de volksgezondheid 
gezien de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
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de te behandelen ziekten. de te behandelen ziekten.

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag voorleggen 
over de toepassing van de 
veiligheidskenmerken als bedoeld in 
artikel 54, onder (o), van Richtlijn 
2001/83/EG en de mate waarin deze naar 
schatting bijdragen tot de vermindering 
van het aantal nagemaakte 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. Uiterlijk 18 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
de Commissie een evaluatieverslag over 
de veiligheidskenmerken van receptvrije 
geneesmiddelen voorleggen uit hoofde 
van Titel VI van Richtlijn 2001/83/ΕG.

Or. el

Motivering

Het effect van de geplande veiligheidskenmerken moet uiterlijk na vijf jaar worden 
beoordeeld om het aantal nagemaakte geneesmiddelen terug te dringen. Tegelijk moet 
onderzocht worden of de geharmoniseerde veiligheidskenmerken uitgebreid kunnen worden 
tot receptvrije geneesmiddelen, waarvan de mogelijke vervalsing ook een gevaar voor de 
volksgezondheid vormt. Als deze geneesmiddelen worden opgenomen, dan moet dit 
onmiddellijk gebeuren om te voorkomen dat er grijze gebieden ontstaan die ten koste gaan 
van de doeltreffendheid van het operationele programma. 

Amendement 78
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
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moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten. 

moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen en homeopathische 
geneesmiddelen. Hiertoe behoren het risico 
dat geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten. 

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag voorleggen 
over de toepassing van de 
veiligheidskenmerken als bedoeld in 
artikel 54, onder (o), van Richtlijn 
2001/83/EG en de mate waarin deze naar 
schatting bijdragen tot de vermindering 
van het aantal nagemaakte 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. In dit verslag 
moet een beoordeling worden opgenomen 
van de veiligheidskenmerken van andere 
categorieën geneesmiddelen, zoals niet 
aan medisch recept onderworpen 
geneesmiddelen als gedefinieerd in Titel 
VI van Richtlijn 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Homeopathische geneesmiddelen (die alleen op recept verkrijgbaar zijn) moeten worden 
toegevoegd onder verwijzing naar het evenredigheidsbeginsel. De Commissie zal moeten 
vaststellen of veiligheidskenmerken verplicht zijn op grond van een risicobeoordeling als 
beschreven in artikel 54 bis, lid 4, alinea 3, onder a t/m e. Dit moet ook gaan gelden voor 
andere categorieën producten met een gering risico. Daar het gevaar dat deze producten 
worden vervalst geringer is (kleine omzet, lage prijs) vergeleken bij dezelfde homeopathische 
producten die niet receptplichtig zijn in andere lidstaten, moet in het algemeen voor deze 
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producten een ontheffing gelden. 

Amendement 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van de 
handhavingsbepalingen betreffende de 
veiligheidskenmerken moet de Commissie 
het Europees Parlement en de Raad een 
evaluatieverslag voorleggen over de 
toepassing van de veiligheidskenmerken 
als bedoeld in artikel 54, onder (o), van 
Richtlijn 2001/83/EG en de mate waarin 
deze naar schatting bijdragen tot de 
vermindering van het aantal nagemaakte 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. In dit verslag 
moet een beoordeling worden opgenomen 
van de veiligheidskenmerken van andere 
categorieën geneesmiddelen, zoals niet
aan medisch recept onderworpen 
geneesmiddelen als gedefinieerd in Titel 
VI van Richtlijn 2001/83/EG.

Or. pl

Motivering

1. Het woord ‘verplicht’ kan hier niet gebruikt worden omdat het in dit verband van 
toepassing is op alle receptgeneesmiddelen Veiligheidskenmerken moeten worden toegepast 
op basis van een beoordeling van het risico van vervalsing van het product en de toepassing 
van veiligheidskenmerken moet dus niet voor alle geneesmiddelen gelden. 

2. De datum waarop de periode van vijf jaar ingaat moet in de tekst van de richtlijn worden 
veranderd. Het moet de datum zijn waarop de handhavingsbepalingen betreffende de 
veiligheidskenmerken van kracht worden, niet de datum van inwerkingtreding van de richtlijn. 
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Amendement 80
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De veiligheidskenmerken moeten 
zo worden ingedeeld dat zij de 
bijzonderheden van bepaalde producten 
of productcategorieën weerspiegelen. Zij 
zullen als gelijkwaardig worden 
beschouwd wanneer zij dezelfde of een 
grotere mate van efficiëntie bieden voor 
het waarborgen van identificatie, 
authenticatie, traceerbaarheid en 
echtheid, alsook dezelfde technische 
moeilijkheidsgraad van duplicatie 
vertonen als het oorspronkelijke 
veiligheidskenmerk.  Wanneer het 
veiligheidskenmerk wordt verwijderd, 
vervangen of afgedekt, moet dit punt ook 
van toepassing zijn op het nieuwe 
veiligheidskenmerk.

Or. en

Motivering

Om een op risico gebaseerde aanpak te volgen, moeten de veiligheidskenmerken worden 
ingedeeld in overeenstemming met het risico dat vervalsing van de diverse soorten 
geneesmiddelen inhoudt. Dit amendement zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt via een 
technologisch neutrale benadering. Om te verzekeren dat de oorspronkelijke kenmerken en de 
nieuwe kenmerken die door herverpakkers worden gebruikt inderdaad gelijkwaardig zijn of 
van een hoger niveau , moeten in deze richtlijn de diverse categorieën gelijkwaardige of 
hoogwaardiger kenmerken overeenkomstig specifieke criteria worden vastgesteld.
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Amendement 81
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Wanneer het veiligheidskenmerk 
wordt verwijderd, vervangen of afgedekt, 
worden de nieuwe veiligheidskenmerken 
als gelijkwaardig aan de oorspronkelijke 
veiligheidskenmerken beschouwd 
wanneer zij dezelfde mate van efficiëntie 
bieden voor het waarborgen van de 
identificatie, authenticatie, 
traceerbaarheid en echtheid, alsook 
dezelfde technische moeilijkheidsgraad 
van duplicatie vertonen. 

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 9 van het ontwerpverslag.

Amendement 82
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De veiligheidskenmerken moeten 
zo worden ingedeeld dat zij de 
bijzonderheden van bepaalde producten 
of productcategorieën weerspiegelen. Zij 
moeten als gelijkwaardig worden 
beschouwd wanneer zij dezelfde mate van 
efficiëntie bieden voor het waarborgen 
van de unieke identificatie, authenticatie, 
traceerbaarheid en echtheid, alsook 
dezelfde technische moeilijkheidsgraad 
van duplicatie vertonen als het 
oorspronkelijke veiligheidskenmerk.  
Wanneer het veiligheidskenmerk wordt 
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verwijderd, vervangen of afgedekt, moet 
het worden vervangen door een 
gelijkwaardig veiligheidskenmerk. 

Or. en

Motivering

Met het oog op absolute duidelijkheid zijn alleen kenmerken die de verpakking op unieke 
wijze identificeren, geschikt als veiligheidskenmerk aan de hand waarvan het mogelijk is 
verpakkingen te authenticeren en te traceren.

Amendement 83
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis). De eventuele gevaren van 
receptvrije geneesmiddelen moeten 
regelmatig door de nationale autoriteiten 
worden geëvalueerd. Afhankelijk van de 
resultaten van deze risicoanalyse kunnen 
receptvrije geneesmiddelen in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2001/83/EG worden opgenomen. Hiertoe 
zijn de houders van vergunningen voor 
het in de handel brengen gerechtigd om 
hun receptvrije geneesmiddelen aan de 
bepalingen van deze richtlijn te 
onderwerpen, zodra deze in werking is 
getreden.

Or. en

Motivering

Receptvrije geneesmiddelen moeten aan een specifieke follow-up en aan de voorschriften van 
deze richtlijn worden onderworpen, al naar gelang de uitslag van de door de nationale 
autoriteiten uitgevoerde risicoanalyses. 
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Amendement 84
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten vrij zijn om in 
overleg met de belanghebbenden te 
beslissen over de bijzondere aspecten van 
de technieken voor de bestrijding van 
namaak van farmaceutische producten 
die zij het meest geschikt achten voor hun 
distributiesystemen voor farmaceutische 
producten, mede gelet op het bij deze 
richtlijn ingevoerde authenticatiezegel. 

Or. it

Motivering

De richtlijn stelt een authenticatiezegel op de verpakking van het geneesmiddel verplicht, 
waardoor groothandelaren en apothekers de authenticiteit van het farmaceutisch product 
kunnen controleren. De bijzonderheden van het veiligheidssysteem moeten op nationaal 
niveau worden vastgesteld, op basis van de specifieke vereisten van het nationale 
distributiesysteem voor farmaceutische producten. Nationale initiatieven die reeds zijn of 
worden ingevoerd moeten in stand blijven. 

Amendement 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Ook het gebruik van technieken die 
de authenticatie en tracering van 
geneesmiddelen op het niveau van 
afzonderlijke doses mogelijk maken (bv. 
capsule, tablet of een 
manipulatiebestendige primaire 
verpakking voor vloeistoffen) kan zeer 
waardevol zijn om een betere 
productbewaking op de markt mogelijk te 
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maken. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van technieken die de authenticatie en tracering van geneesmiddelen ook op het 
niveau van afzonderlijke doses mogelijk maken kunnen als aanvulling op de voorgestelde 
veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen, vroegtijdige ontdekking van 
vervalste producten mogelijk maken en zo helpen de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van 
vervalste producten nog verder tegen te gaan.

Amendement 86
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten vrij zijn om
samen met de belanghebbende partijen te 
beslissen over de bijzondere aspecten van 
de authenticatie van geneesmiddelen die 
zij het meest geschikt achten voor hun 
distributiesystemen voor farmaceutische 
producten, mede gelet op de bij deze 
richtlijn ingevoerde 
veiligheidsvoorzieningen.

Or. en

Motivering

De richtlijn schrijft voor dat geneesmiddelverpakkingen van veiligheidskenmerken worden 
voorzien, waardoor groothandelaren en apothekers de authenticiteit van het geneesmiddel 
kunnen controleren.  Bijzonderheden van het valideringsproces moeten op nationaal niveau 
worden vastgesteld, overeenkomstig de behoeften van het nationale distributiesysteem voor 
farmaceutische producten. Nationale initiatieven die reeds zijn of worden uitgevoerd kunnen 
in stand blijven.



PE439.406v01-00 34/57 AM\807493NL.doc

NL

Amendement 87
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten vrij zijn om 
samen met de belanghebbende partijen te 
beslissen over de bijzondere aspecten van 
de authenticatie van geneesmiddelen die 
zij het meest geschikt achten voor hun 
distributiesystemen voor farmaceutische 
producten, mede gelet op de bij deze 
richtlijn ingevoerde 
veiligheidsvoorzieningen.

Or. en

Motivering

De richtlijn schrijft voor dat geneesmiddelverpakkingen van veiligheidskenmerken worden 
voorzien, waardoor groothandelaren en apothekers de authenticiteit van het geneesmiddel 
kunnen controleren. De bijzonderheden van het veiligheidssysteem moeten op nationaal 
niveau worden vastgesteld, op basis van de specifieke vereisten van het nationale 
distributiesysteem voor farmaceutische producten. 

Amendement 88
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten in 
samenwerking met de belanghebbenden 
de bijzondere aspecten van het 
authenticeren van geneesmiddelen 
kunnen regelen op de wijze die zij het 
meest geschikt achten voor hun 
geneesmiddelenmarkt, mede gelet op de 
bij deze richtlijn ingevoerde 
veiligheidskenmerken.
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Or. en

Amendement 89
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten vrij zijn om 
samen met de belanghebbende partijen te 
beslissen over de bijzondere aspecten van 
de technieken voor de bestrijding van 
namaak van farmaceutische producten 
die zij het meest geschikt achten voor hun 
distributiesystemen voor farmaceutische 
producten, mede gelet op het bij deze 
richtlijn ingevoerde authenticatiezegel.

Or. it

Motivering

De richtlijn stelt een authenticatiezegel op de verpakking van het geneesmiddel verplicht, 
waardoor groothandelaren en apothekers de authenticiteit van het farmaceutisch product 
kunnen controleren. 

De bijzonderheden van het veiligheidssysteem moeten op nationaal niveau worden vastgesteld 
op basis van de specifieke vereisten van het nationale distributiesysteem voor farmaceutische 
producten, om de bevolking te verzekeren van het hoogste en meest doeltreffende niveau van 
bescherming. Nationale initiatieven die reeds zijn of worden ingevoerd moeten in stand 
blijven.

Amendement 90
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Elke speler in de distributieketen die 
geneesmiddelen verpakt, dient in het bezit 
te zijn van een vergunning voor de 

(8) Elke speler in de distributieketen die 
geneesmiddelen verpakt, dient in het bezit 
te zijn van een vergunning voor de 
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vervaardiging. Willen de 
veiligheidskenmerken doeltreffend zijn, 
dan mag de houder van een vergunning 
voor de vervaardiging deze kenmerken 
alleen onder strikte voorwaarden 
verwijderen, vervangen of afdekken.

vervaardiging. Willen de 
veiligheidskenmerken doeltreffend zijn, 
dan mag de houder van een vergunning 
voor de vervaardiging deze kenmerken niet
verwijderen, vervangen of afdekken. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen 
waarvoor strikte voorwaarden gelden als 
bepaald in artikel 54 bis, lid 2, mag de 
houder van een vergunning voor de 
vervaardiging de oorspronkelijke 
verpakking van het geneesmiddel alleen 
in een andere verpakking onderbrengen, 
als hierbij de oorspronkelijke verpakking 
en de integriteit en werkzaamheid van de 
oorspronkelijke veiligheidsvoorschriften 
over de hele distributieketen intact 
kunnen blijven.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de door iedereen verlangde optimale veiligheid mogen geneesmiddelen geen 
speciale manipulaties ondergaan. Vanaf het moment dat een geneesmiddel door de houder 
van de vergunning voor het in de handel brengen verpakt is, moet het onaangeroerd blijven 
totdat het aan de patiënt wordt afgeleverd, naar het voorbeeld van de huidige vereisten in het 
kader van de Europese strategie voor voedselveiligheid. In bepaalde gevallen moet het echter 
mogelijk blijven het oorspronkelijke product in een andere verpakking te doen, met behoud 
van de oorspronkelijke veiligheidsvoorzieningen.    

Amendement 91
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Elke speler in de distributieketen die 
geneesmiddelen verpakt, dient in het bezit 
te zijn van een vergunning voor de 
vervaardiging. Willen de 
veiligheidskenmerken doeltreffend zijn, 
dan mag de houder van een vergunning 
voor de vervaardiging deze kenmerken 
alleen onder strikte voorwaarden 
verwijderen, vervangen of afdekken.

(8) Elke speler in de distributieketen die 
geneesmiddelen etiketteert en verpakt of 
veranderingen aanbrengt in de 
etikettering of verpakking, dient in het 
bezit te zijn van een vergunning voor de 
vervaardiging. Willen de 
veiligheidskenmerken doeltreffend zijn, 
dan mag de houder van een vergunning 
voor de vervaardiging deze kenmerken 
alleen onder strikte voorwaarden 
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verwijderen, vervangen of afdekken.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 10 van het ontwerpverslag.

Amendement 92
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Elke speler in de distributieketen die 
geneesmiddelen verpakt, dient in het bezit 
te zijn van een vergunning voor de 
vervaardiging. Willen de 
veiligheidskenmerken doeltreffend zijn, 
dan mag de houder van een vergunning 
voor de vervaardiging deze kenmerken 
alleen onder strikte voorwaarden 
verwijderen, vervangen of afdekken.

(8) Elke speler in de distributieketen die 
geneesmiddelen etiketteert of verpakt of 
veranderingen aanbrengt in de 
etikettering of verpakking, dient in het 
bezit te zijn van een vergunning voor de 
vervaardiging. Willen de 
veiligheidskenmerken doeltreffend zijn, 
dan mag de houder van een vergunning 
voor de vervaardiging deze kenmerken 
alleen onder strikte voorwaarden 
verwijderen, vervangen of afdekken. Deze 
strikte voorwaarden moeten adequate 
waarborgen bieden tegen binnendringen 
van vervalste producten in de 
distributieketen, en ook de strikte 
zorgvuldigheidsplicht weerspiegelen die 
de houders van de vergunning voor de 
vervaardiging hebben tegenover de 
oorspronkelijke fabrikant, de houder van 
de vergunning voor het in de handel 
brengen en de gebruikers van de 
producten.

Or. en

Motivering

Patiënten en andere belanghebbenden in de distributieketen moeten er middels een etiket op 
de verpakking uitdrukkelijk van worden verwittigd wanneer oorspronkelijke 
veiligheidskenmerken zijn verwijderd of vervangen.
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Amendement 93
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De houders van een vergunning voor de 
vervaardiging dienen strikt aansprakelijk te 
worden gesteld voor de bij patiënten 
veroorzaakte schade door geneesmiddelen 
die door hen in de handel zijn gebracht en 
die qua identiteit vervalst zijn.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

Aansprakelijkheid staat bij de bescherming centraal. Daarom moeten alle betrokkenen 
duidelijk weten wat hun plichten en rechten zijn.

Amendement 94
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europese publiek moet 
bewust worden gemaakt van de risico’s 
die het loopt als farmaceutische producten 
worden gekocht via illegale kanalen. In
het bijzonder moeten er op Europees en 
nationaal niveau voorlichtingscampagnes 
worden opgezet. De Commissie moet in 
samenwerking met de lidstaten 
doeltreffende maatregelen nemen om het 
grote publiek beter bewust te maken van 
de risico's die verbonden zijn aan het 
kopen van geneesmiddelen op internet.

Or. it
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Motivering

Het internet is de belangrijkste bron van nagemaakte geneesmiddelen. De aankoop van 
geneesmiddelen via illegale distributiekanalen zou krachtig moeten worden ontraden.  Het is 
daarom wenselijk dat er op Europees en nationaal niveau voorlichtingscampagnes over dit 
onderwerp worden georganiseerd.

Amendement 95
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europese publiek moet 
bewust worden gemaakt van de risico’s 
die het loopt als farmaceutische producten 
worden gekocht via illegale kanalen, met 
name het gevaar dat zij vormen voor de 
gezondheid. In het bijzonder moeten er op 
Europees en nationaal niveau 
voorlichtingscampagnes worden opgezet. 
De Commissie moet in samenwerking met 
de lidstaten doeltreffende maatregelen 
nemen om het grote publiek beter bewust 
te maken van de risico's die verbonden 
zijn aan het kopen van geneesmiddelen op 
internet.

Or. it

Motivering

Het internet is de belangrijkste bron van nagemaakte geneesmiddelen. De aankoop van 
geneesmiddelen via illegale distributiekanalen zou krachtig moeten worden ontraden. Het is 
daarom wenselijk dat er op Europees en nationaal niveau voorlichtingscampagnes over dit 
onderwerp worden georganiseerd.  
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Amendement 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese burgers moeten 
bewust worden gemaakt van de risico’s 
die het kopen van geneesmiddelen van 
illegale leveranciers met zich meebrengt. 
Er moet een voorlichtingscampagne 
worden georganiseerd op het niveau van 
de lidstaten en de EU. De Commissie en 
de lidstaten moeten maatregelen nemen 
om het grote publiek bewust te maken van 
de risico's die verbonden zijn aan het 
kopen van geneesmiddelen op internet.  

Or. ro

Motivering

Burgers die geneesmiddelen betrekken van illegale leveranciers zijn niet zo goed op de hoogte 
van de gevaren voor hun gezondheid als medische deskundigen.  Met een 
voorlichtingscampagne kan het kopen van geneesmiddelen via illegale kanalen worden 
ontmoedigd, als de consument specialistische informatie krijgt over de mogelijke risico’s. 

Amendement 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese burgers moeten 
attent worden gemaakt op de risico’s die 
aan het bestellen van geneesmiddelen bij 
illegale leveranciers zijn verbonden.  In 
het bijzonder moeten in de lidstaten en 
overal in Europa maatregelen ter 
voorlichting van de bevolking worden 
gestimuleerd. De Commissie moet samen 
met de lidstaten maatregelen nemen om 
het grote publiek beter bewust te maken 
van de risico's die verbonden zijn aan het 
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kopen van geneesmiddelen op internet.

Or. en

Amendement 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese burgers moeten 
bewust worden gemaakt van de risico’s 
die het kopen van geneesmiddelen van 
illegale leveranciers met zich meebrengt. 
In het bijzonder moeten er op het niveau 
van de lidstaten en van de EU 
bewustmakingscampagnes worden 
opgezet. De Commissie moet samen met 
de lidstaten maatregelen nemen om het 
grote publiek beter bewust te maken van 
de risico's die verbonden zijn aan het 
kopen van geneesmiddelen op internet.

Or. en

Motivering

Het internet is de belangrijkste bron van nagemaakte geneesmiddelen. Bestelling van 
geneesmiddelen via illegale kanalen moet de burgers streng worden ontraden. Bijgevolg 
moeten hierover op het niveau van de lidstaten en de EU bewustmakingscampagnes worden 
georganiseerd.

Amendement 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten maatregelen zoals 
bewustmakingscampagnes nemen om het 
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grote publiek vollediger voor te lichten 
over de risico's van het kopen van 
geneesmiddelen online.    

Or. fr

Motivering

Het internet is de belangrijkste bron van vervalste geneesmiddelen. Het kopen van 
geneesmiddelen via illegale kanalen moet het publiek ten strengste worden ontraden.

Amendement 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij vervalsingen van werkzame 
farmaceutische bestanddelen bestaat het 
risico dat zij van inferieure kwaliteit zijn. 
Dit risico moet worden aangepakt. De 
geneesmiddelenfabrikanten moeten met 
name zelf of via een daartoe 
geaccrediteerde instantie garanderen dat 
de leverende fabrikant van werkzame 
farmaceutische bestanddelen zich houdt 
aan goede fabricagepraktijken.

(12) Bij vervalsingen van werkzame 
farmaceutische bestanddelen bestaat het 
risico dat zij van inferieure kwaliteit zijn. 
Dit risico moet worden aangepakt met 
behulp van een doeltreffend 
controlesysteem in combinatie met een 
systeem voor de traceerbaarheid van de 
farmaceutische werkzame bestanddelen.
De geneesmiddelenfabrikanten moeten met 
name zelf garanderen dat de leverende 
fabrikant van werkzame farmaceutische 
bestanddelen zich houdt aan goede 
fabricagepraktijken.

Or. en

Motivering

Als garantie voor de volksgezondheid moeten de productiefabrieken worden geïnspecteerd 
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in samenwerking met het EMEA.  Als er 
meerdere geaccrediteerde private instanties actief zijn, wordt de kwaliteit van de inspecties 
minder zeker, is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de juistheid van de 
inspectieresultaten en ontstaat er een ongezonde verhouding tussen het te inspecteren bedrijf 
en de inspecterende instantie, hetgeen corruptie in de hand kan werken. 
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Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Werkzame farmaceutische 
bestanddelen moeten, ongeacht of zij in de 
Gemeenschap vervaardigd werden dan wel 
ingevoerd, vervaardigd worden met 
inachtneming van goede 
fabricagepraktijken. Wat de vervaardiging 
van werkzame farmaceutische 
bestanddelen in derde landen betreft, moet 
gegarandeerd worden dat de voorschriften 
voor de vervaardiging van voor uitvoer 
naar de Gemeenschap bestemde 
werkzame farmaceutische bestanddelen, 
met inbegrip van inspectie en 
handhaving, een niveau van bescherming 
van de volksgezondheid bieden dat 
gelijkwaardig is met het door de 
Gemeenschapswetgeving geboden niveau.

(13) Ter verzekering van een hoog niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
moeten werkzame farmaceutische 
bestanddelen, ongeacht of zij in de 
Gemeenschap vervaardigd werden dan wel 
ingevoerd, vervaardigd worden met 
inachtneming van goede 
fabricagepraktijken en moeten 
overeenkomen met de informatie die in of 
bij de aanvraag van een vergunning voor 
het in de handel brengen is verstrekt. Wat 
de vervaardiging van werkzame 
farmaceutische bestanddelen in derde 
landen betreft die bestemd zijn voor 
geneesmiddelen die in de Unie in de 
handel worden gebracht, moet daarom 
door herhaalde verplichte inspecties en 
handhaving door de bevoegde autoriteiten 
van de Unie of door autoriteiten waarmee 
geldige overeenkomsten voor wederzijdse 
erkenning van werkzame farmaceutische 
bestanddelen zijn gesloten, gegarandeerd 
worden dat de fabricage plaatsvindt 
volgens beide bovengenoemde vereisten.

Or. en

Motivering

Zekerheid omtrent de herkomst en kwaliteit van de werkzame stoffen is essentieel. Om na te 
gaan of de goede fabricagepraktijken worden toegepast, zijn strenge en gerichte inspecties 
van de productiefabrieken nodig.
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Amendement 102
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Werkzame farmaceutische 
bestanddelen moeten, ongeacht of zij in de 
Gemeenschap vervaardigd werden dan wel 
ingevoerd, vervaardigd worden met 
inachtneming van goede 
fabricagepraktijken. Wat de vervaardiging 
van werkzame farmaceutische 
bestanddelen in derde landen betreft, moet 
gegarandeerd worden dat de voorschriften 
voor de vervaardiging van voor uitvoer 
naar de Gemeenschap bestemde werkzame 
farmaceutische bestanddelen, met inbegrip 
van inspectie en handhaving, een niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
bieden dat gelijkwaardig is met het door de 
Gemeenschapswetgeving geboden niveau. 

(13) Werkzame farmaceutische 
bestanddelen moeten, ongeacht of zij in de 
Gemeenschap vervaardigd werden dan wel 
ingevoerd, vervaardigd worden met 
inachtneming van goede 
fabricagepraktijken. Wat de vervaardiging 
van werkzame farmaceutische 
bestanddelen of hulpstoffen in derde 
landen betreft, moet gegarandeerd worden 
dat de voorschriften voor de vervaardiging 
van voor uitvoer naar de Gemeenschap 
bestemde werkzame farmaceutische 
bestanddelen of hulpstoffen, met inbegrip 
van inspectie en handhaving, een niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
bieden dat gelijkwaardig is met het door de 
Gemeenschapswetgeving geboden niveau.

Or. en

Motivering

Hulpstoffen die afkomstig zijn van andere bedrijfstakken dan de farmaceutische industrie 
kunnen niet worden onderworpen aan goede fabricagepraktijken. Veel hulpstoffen komen 
bijvoorbeeld uit de levensmiddelenindustrie. Ook in deze sector gelden maatregelen om de 
kwaliteit te verzekeren, bijvoorbeeld de maatregelen die zijn ingevoerd voor producten 
waarbij TSE een rol kan spelen. Deze maatregelen liggen ook ten grondslag aan de 
waarborgen voor de veiligheid in de sector geneesmiddelen. Toen pogingen werden gedaan 
om de maatregelen van beide sectoren te scheiden, bleek dit duidelijk niet te werken.

Amendement 103
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Werkzame farmaceutische (13) Werkzame farmaceutische 
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bestanddelen moeten, ongeacht of zij in de 
Gemeenschap vervaardigd werden dan wel 
ingevoerd, vervaardigd worden met 
inachtneming van goede 
fabricagepraktijken. Wat de vervaardiging 
van werkzame farmaceutische 
bestanddelen in derde landen betreft, moet 
gegarandeerd worden dat de voorschriften 
voor de vervaardiging van voor uitvoer 
naar de Gemeenschap bestemde werkzame 
farmaceutische bestanddelen, met inbegrip 
van inspectie en handhaving, een niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
bieden dat gelijkwaardig is met het door de 
Gemeenschapswetgeving geboden niveau.

bestanddelen moeten, ongeacht of zij in de 
Gemeenschap vervaardigd werden dan wel 
ingevoerd, vervaardigd worden met 
inachtneming van goede 
fabricagepraktijken. Wat de vervaardiging 
van werkzame farmaceutische 
bestanddelen in derde landen betreft, moet 
gegarandeerd worden dat de voorschriften 
voor de vervaardiging van voor uitvoer 
naar de Gemeenschap bestemde werkzame 
farmaceutische bestanddelen, met inbegrip 
van inspectie en handhaving, een niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
bieden dat gelijkwaardig is met het door de 
Gemeenschapswetgeving geboden niveau. 
Andere farmaceutische hulpstoffen dan 
werkzame farmaceutische bestanddelen, 
die bij de vervaardiging van 
geneesmiddelen worden gebruikt, moeten 
door de houder van de vergunning voor 
vervaardiging terdege worden 
gecontroleerd op hun geschiktheid voor 
gebruik voor de geneesmiddelenproductie 
overeenkomstig goede 
fabricagepraktijken, zodat deze verificatie 
een adequaat niveau van bescherming 
biedt voor de volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Ook hulpstoffen dienen in de werkingssfeer te worden opgenomen, mits hulpstoffen los van de 
werkzame farmaceutische bestanddelen worden behandeld en er specifieke vereisten worden 
gesteld die afwijken van die voor de werkzame farmaceutische bestanddelen. De houder van 
de vergunning voor vervaardiging blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpstoffen 
en deze bepaling is ook reeds opgenomen in de goede fabricagepraktijken van de EU voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik1. 

                                               
1 Richtlĳn 2003/94/EG van de Commissie van 8 oktober 2003 tot vaststelling van de beginselen en richtsnoeren
inzake goede praktĳken bĳ het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselĳk gebruik en geneesmiddelen 
voor onderzoek voor menselĳk gebruik, PB L 262, blz. 22-26.
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Amendement 104
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In derde landen vervaardigde 
werkzame farmaceutische bestanddelen 
moeten niet alleen worden onderworpen 
aan inspecties wegens niet-naleving, maar 
ook aan doelgerichte, op risicoanalyses en 
inlichtingen gebaseerde inspecties en 
onderzoeken.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 12 van het ontwerpverslag.

Amendement 105
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Indien goede fabricagepraktijken 
voor hulpstoffen of gelijkwaardige 
systemen reeds bestaan en goed 
gereguleerd zijn, moet daarmee in deze 
richtlijn rekening worden gehouden. 

Or. en

Motivering

Voor hulpstoffen in andere toepassingen, zoals levensmiddelen, bestaan er al systemen die 
gelijkwaardig zijn aan de GFP, zoals HACCP en/of ISO9001/ISO22000 en verplichte EDQM 
certificatie. Bovendien is de GFP van de EFfCI alom aanvaard door farmaceutische 
bedrijven overal ter wereld voor de controle op de fabrikanten van hulpstoffen. Het moet 
genoeg zijn als aan hun veiligheids- en kwaliteitscriteria wordt voldaan: nieuwe verplichte 
GFP voor deze hulpstoffen zouden de patiënten geen extra veiligheid opleveren.
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Amendement 106
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Teneinde de handhaving van en 
controle op de communautaire 
voorschriften inzake als grondstof 
gebruikte werkzame stoffen te 
vergemakkelijken, moeten de fabrikanten 
of importeurs hun activiteiten aanmelden.

(14) Teneinde de handhaving van en 
controle op de communautaire 
voorschriften inzake als grondstof 
gebruikte werkzame stoffen te 
vergemakkelijken, moeten de fabrikanten,
importeurs of groothandelaars hun 
activiteiten aanmelden.

Or. en

Amendement 107
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Namaakgeneesmiddelen blijken 
vaak te zijn geleverd op bestelling via het 
internet.  Ingevolge de 
Verdragsbepalingen, met name artikel 
168 VWEU, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor de regulering van 
de verkoop van geneesmiddelen in het 
laatste handelsstadium, met name via de 
apotheken. Dit omvat ook regulering van 
de geneesmiddelenverkoop via 
postorderbedrijven en internet. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
mogen de lidstaten een absoluut verbod 
instellen op de aflevering van 
receptgeneesmiddelen per postorder, zoals 
ook strookt met de ruime 
beoordelingsmarge die zij hebben wegens 
de gevaren die aan deze wijze van verkoop 
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zijn verbonden.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet de bestaande bevoegdheidsverdeling respecteren. Regulering van apotheken 
en de verkoop van geneesmiddelen in het laatste handelsstadium zijn een aangelegenheid van 
de lidstaten. De meeste lidstaten verbieden de verkoop van receptgeneesmiddelen per 
postorder, en het Hof van Justitie heeft de bevoegdheid daartoe erkend.

Amendement 108
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om in de gehele Gemeenschap 
eenzelfde niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te garanderen en de 
werking van de interne markt niet te 
verstoren, moeten de geharmoniseerde 
beginselen en richtsnoeren voor de 
inspectie van houders van een vergunning 
voor de vervaardiging van of voor de 
groothandel in geneesmiddelen, en van 
fabrikanten van werkzame stoffen worden 
aangescherpt. Dit moet ook het 
functioneren van bestaande 
overeenkomsten inzake wederzijdse 
erkenning helpen garanderen, die 
gebaseerd zijn op een efficiënte en 
vergelijkbare inspectie en handhaving in de 
hele Gemeenschap.

(15) Om in de gehele Gemeenschap 
eenzelfde niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te garanderen en de 
werking van de interne markt niet te 
verstoren, moeten de geharmoniseerde 
beginselen en richtsnoeren voor de 
inspectie van houders van een vergunning 
voor de vervaardiging van of voor de 
groothandel in geneesmiddelen, en van 
fabrikanten en groothandelaars van 
werkzame stoffen worden aangescherpt. 
Dit moet ook het functioneren van 
bestaande overeenkomsten inzake 
wederzijdse erkenning helpen garanderen, 
die gebaseerd zijn op een efficiënte en 
vergelijkbare inspectie en handhaving in de 
hele Gemeenschap.

Or. en
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Amendement 109
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten doeltreffende 
sancties stellen op handelingen in 
verband met vervalste geneesmiddelen. 
Deze sancties moeten ten minste 
gelijkwaardig zijn aan die welke 
gewoonlijk van toepassing zijn op illegale 
handelingen in verband met narcotica. De 
Commissie kan algemene richtsnoeren 
uitvaardigen voor zo'n effectief 
strafrechtelijk sanctiestelsel. In Richtlijn 
2001/83/EG moeten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met het oog op de 
handhaving van de nieuwe voorschriften 
inzake veiligheidskenmerken. In het geval 
dat toegestane of anderszins legale 
geneesmiddelen kwalitatieve 
tekortkomingen vertonen als gevolg van 
fouten bij de fabricage of de behandeling 
daarna, geldt de toepasselijke 
communautaire of nationale wetgeving. 

Or. en

Amendement 110
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Met het oog op de werking van de 
interne markt moeten voor de hele EU 
geldende veiligheidskenmerken voor 
geneesmiddelen worden vastgesteld. De 
technische uitvoering van deze 
kenmerken en de vorm van de 
testmethoden moet evenwel aan de 
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lidstaten worden overgelaten op grond 
van het subsidiariteitsbeginsel.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten als enigen verantwoordelijk zijn voor de technische uitvoering van de 
toetsingsprocedures. Zo wordt verzekerd dat de gevonden oplossingen passend zijn en 
toegesneden op de diverse nationale distributiestelsels. 

Amendement 111
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende bevoegdheden.

(16) Overeenkomstig artikel 291 VWEU 
worden de algemene voorschriften en 
beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, vooraf volgens de 
gewone wetgevingsprocedure bij 
verordening vastgelegd. In afwachting 
van de aanneming van die nieuwe 
verordening moet, gezien de noodzaak dat 
deze richtlijn zo spoedig mogelijk wordt 
aangenomen en ten uitvoer gelegd, de 
controle door de lidstaten worden 
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden, voor zover deze 
bepalingen verenigbaar zijn met de 
gewijzigde Verdragen. Verwijzingen naar 
deze bepalingen moeten echter worden 
vervangen door verwijzingen naar de in 
de nieuwe verordening vastgelegde 
voorschriften en beginselen, zodra deze 
verordening in werking is getreden.
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Or. en

Amendement 112
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen maatregelen te 
nemen met betrekking tot de 
veiligheidskenmerken die op de 
verpakking van receptgeneesmiddelen 
moeten worden aangebracht, en 
gedetailleerde voorschriften vast te stellen 
voor geneesmiddelen die worden 
binnengebracht zonder in de handel te 
worden gebracht. Aangezien het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft, die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
door deze aan te vullen, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(17) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
VWEU vast te stellen met betrekking tot de 
veiligheidskenmerken en alle andere 
technische instrumenten die de echtheid 
van het geneesmiddel kunnen staven, die 
op de verpakking van 
receptgeneesmiddelen moeten worden 
aangebracht, en gedetailleerde 
voorschriften vast te stellen voor 
geneesmiddelen die worden 
binnengebracht zonder in de handel te 
worden gebracht. Er moet een 
standaardvorm worden gevonden voor 
veiligheidskenmerken en 
veiligheidsmaatregelen in de Unie.  

Or. en

Motivering

 In de huidige discussie worden maar enkele typen codificatie in aanmerking genomen. Ook 
moet worden bedacht dat een gestandaardiseerde veiligheidsmaatregel niet 
noodzakelijkerwijs een veiligheidsmaatregel als een 2D-streepjescode of een RFID-code hoeft 
te zijn, het kan ook een veiligheidsmaatregel zijn als een speciaal hologram of een vernis. 
Zo’n oplossing kan goedkoper en technisch makkelijker te realiseren zijn. 
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Amendement 113
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen maatregelen te 
nemen met betrekking tot de 
veiligheidskenmerken die op de 
verpakking van receptgeneesmiddelen 
moeten worden aangebracht, en 
gedetailleerde voorschriften vast te stellen 
voor geneesmiddelen die worden 
binnengebracht zonder in de handel te 
worden gebracht. Aangezien het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft, die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
door deze aan te vullen, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(17) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
VWEU vast te stellen met betrekking tot de 
veiligheidskenmerken die op de 
verpakking van receptgeneesmiddelen 
moeten worden aangebracht, en 
gedetailleerde voorschriften vast te stellen 
voor geneesmiddelen die worden 
binnengebracht zonder in de handel te 
worden gebracht.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de vroegere zogenaamde comitologieprocedure aangepast aan de 
nieuwe procedure van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

Amendement 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Uiterlijk 36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
de traceerbaarheidsprocedure voor 
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geneesmiddelen op EU-niveau 
geharmoniseerd zijn. Elk geneesmiddel 
moet dan ondubbelzinnig gekenmerkt zijn 
door een serienummer op de afzonderlijke 
verpakking. 

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de traceerbaarheidsprocedures voor geneesmiddelen op zodanige wijze 
worden geharmoniseerd dat aan de verwachtingen en behoeften van de medische professie en 
de patiënten op passende en effectieve wijze wordt voldaan.  

Amendement 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten, ook via 
Europol, samenwerken ter handhaving 
van de bestaande restricties voor de 
illegale handel in geneesmiddelen.

Or. en

Amendement 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten, ook via 
Europol, samenwerken ter handhaving 
van de bestaande restricties voor de 
illegale levering van geneesmiddelen via 
het internet.

Or. en
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Motivering

Er is aanzienlijke ruimte voor samenwerking tussen lidstaten om de onwettige leverantie van 
geneesmiddelen via internet aan te pakken, onder meer door uitwisseling van optimale 
werkmethoden en technische kennis. Bij deze samenwerking moet ook Europol betrokken zijn, 
daar deze organisatie aanzienlijke deskundigheid heeft opgebouwd in sectoren die verband 
houden met computercriminaliteit in Europa.

Amendement 117
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Ook moeten de lidstaten gebruik 
maken van de diensten van Europol om 
de bestaande restricties voor de illegale 
levering van geneesmiddelen via het 
internet te handhaven. 

Or. en

Motivering

Samenwerking tussen lidstaten onder meer door uitwisseling van optimale werkmethoden is 
zeer belangrijk om de onwettige levering van geneesmiddelen via het internet aan te pakken. 
Europol bezit grote deskundigheid op het terrein van de computercriminaliteit. 

Amendement 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten binnen
Europol en andere gremia samenwerken 
om de bestaande voorschriften ter 
beperking van de illegale activiteiten van 
personen die geneeskundige producten 
leveren via het internet, te doen naleven.
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Or. ro

Motivering

Er moet gebruik worden gemaakt van de ervaring die Europol heeft opgedaan en van de 
aanwezige infrastructuur, bijvoorbeeld om het verkeer van illegale farmaceutische producten 
binnen de EU te beperken.

Amendement 119
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten met elkaar en 
met Europol samenwerken ter 
verscherping van de bestaande 
beperkingen van de illegale handel in 
geneesmiddelen via het internet. 

Or. it

Motivering

Samenwerking tussen de lidstaten om illegale distributie van farmaceutica via het internet 
tegen te gaan bestrijkt vele gebieden en omvat bijvoorbeeld de uitwisseling van beste 
praktijken en technische knowhow. Deze samenwerking moet zich ook uitstrekken tot Europol, 
dat aanzienlijke ervaring heeft opgedaan met online criminaliteit. 

Amendement 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Namaakgeneesmiddelen blijken 
vaak te zijn geleverd op bestelling via het 
internet. Ingevolge de 
Verdragsbepalingen, met name artikel 
168 VWEU, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor de regulering van 
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de verkoop van geneesmiddelen in het 
laatste handelsstadium, met name via de 
apotheken. Dat omvat ook regulering van 
de geneesmiddelenverkoop via 
postorderbedrijven en het internet. 
Volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie mogen de lidstaten een absoluut 
verbod instellen op de aflevering van 
receptgeneesmiddelen per postorder, zoals 
ook strookt met de ruime 
beoordelingsmarge die zij hebben wegens 
de gevaren die aan deze wijze van verkoop 
zijn verbonden.

Or. de

Amendement 121
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Namaakgeneesmiddelen blijken 
vaak te zijn geleverd op bestelling via het 
internet. Ingevolge de 
Verdragsbepalingen, met name artikel 
168 VWEU, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor de regulering van 
de verkoop van geneesmiddelen in het 
laatste handelsstadium, met name via de 
apotheken. Dat omvat ook regulering van 
de geneesmiddelenverkoop via 
postorderbedrijven en het internet. 
Volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie mogen de lidstaten een absoluut 
verbod instellen op de aflevering van 
receptgeneesmiddelen per postorder, zoals 
ook strookt met de ruime 
beoordelingsmarge die zij hebben wegens 
de gevaren die aan deze wijze van verkoop 
zijn verbonden.

Or. de
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Motivering

De richtlijn moet de bestaande bevoegdheidsverdeling respecteren. Regulering van apotheken 
en de verkoop van geneesmiddelen in het laatste handelsstadium zijn een aangelegenheid van 
de lidstaten. De meeste lidstaten verbieden de verkoop van receptgeneesmiddelen per 
postorder, en het Hof van Justitie heeft de bevoegdheid daartoe erkend (arrest van 
11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband). 

Amendement 122
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Met het oog op de werking van de 
interne markt moeten voor de hele EU 
geldende veiligheidskenmerken voor 
geneesmiddelen worden vastgesteld. De 
technische uitvoering van deze 
kenmerken en de vorm van de 
testmethoden moet evenwel aan de 
lidstaten worden overgelaten op grond 
van het subsidiariteitsbeginsel.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten als enigen verantwoordelijk zijn voor de technische uitvoering van de 
toetsingsprocedures. Zo wordt verzekerd dat de gevonden oplossingen passend zijn en 
toegesneden op de diverse nationale distributiestelsels.


