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Amendement 201
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, die zich wegens hun 
bijzondere kenmerken niet lenen voor 
distributie via de groothandel en 
apotheken en daarom door de producent 
rechtstreeks aan klinieken worden 
geleverd waar zij direct aan de patiënt 
worden toegediend, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

Voor generieke en reeds lang in de 
medische praktijk gebruikte 
receptgeneesmiddelen als gedefinieerd in 
titel VI zijn veiligheidskenmerken 
verplicht indien de Commissie zulks nodig 
acht op grond van een risicobeoordeling 
overeenkomstig artikel 54 bis, lid 4. De 
risicobeoordeling wordt uitgevoerd met 
een zogeheten opt-inprocedure.

Or. en

Motivering

Bepaalde middelen kunnen alleen intramuraal worden toegediend, waardoor de toepassing 
van veiligheidskenmerken voor de patiënt nauwelijks nut maar wellicht wel vertraging 
oplevert. Middelen in het lagere prijssegment die zelden worden nagemaakt kunnen in 
beginsel van de vereiste veiligheidskenmerken worden vrijgesteld, tenzij de prijs of eerder 
voorgevallen incidenten tot veiligheidsetikettering nopen. De opt-inprocedure gaat voorbij 
aan de financiële belasting voor kleine en middelgrote ondernemingen met slechts enkele 
productielijnen.
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Amendement 202
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor het 
gevaar van vervalsing of knoeien bestaat,
uitgezonderd radiofarmaceutica, kunnen 
worden geïdentificeerd en geauthenticeerd, 
en aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld of er met de verpakking 
geknoeid is.

De beslissing om veiligheidskenmerken 
voor geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën verplicht te 
stellen wordt gegrond op een 
risicobeoordeling overeenkomstig artikel 
54 bis, lid 4. 

Or. es

Motivering

Er is geen reden om veiligheidskenmerken zonder meer tot receptgeneesmiddelen te beperken. 
Zulks wordt ook niet gesteund door eerdere gevallen van vervalsing van geneesmiddelen. 
Voor een doeltreffende bescherming is een benadering vereist die uitgaat van het risico voor 
elke geneesmiddelencategorie.

Amendement 203
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen, uitgezonderd 
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medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

Or. en

Motivering

De authenticiteit van alle geneesmiddelen, receptplichtige zowel als receptvrije, moet worden 
gewaarborgd. Alle geneesmiddelen zijn bijzondere producten die bij namaak een rampzalig 
effect kunnen hebben op de menselijke gezondheid. Bovendien is er op het niveau van de 
lidstaten en op Europees niveau een tendens in de richting van vrijgeven gaande, zodat steeds 
meer geneesmiddelen receptvrij worden.

Amendement 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen zoals omschreven 
in titel VI, uitgezonderd radiofarmaceutica, 
kunnen worden geïdentificeerd, 
geauthenticeerd en getraceerd.

Or. en

Motivering

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems. [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).
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Amendement 205
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

Or. it

Motivering

De echtheid van alle geneesmiddelen moet worden gewaarborgd, of ze nu receptplichtig zijn 
of niet. Alle geneesmiddelen zijn bijzondere producten die bij namaak een rampzalig effect 
kunnen hebben op de menselijke gezondheid. Ook gebeurt het in Europa steeds vaker dat 
receptgeneesmiddelen worden vrijgegeven en zonder recept verkrijgbaar worden. Evenmin 
mogen we uit het oog verliezen dat namaken van receptvrije geneesmiddelen ook zeer 
lucratief kan zijn.

Amendement 206
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica en andere middelen die 
via een gecontroleerde distributieketen 
worden geleverd, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
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getraceerd.

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.

Amendement 207
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd en geauthenticeerd.

Or. de

Motivering

De vraag of een bepaald geneesmiddel in de gehele distributieketen, van fabrikant tot 
apotheek, traceerbaar moet zijn, moet aan de betrokken lidstaat worden overgelaten. 
Traceerbaarheid is niet noodzakelijk voor het onderkennen van vervalsingen. Met 
traceerbaarheid zijn bovendien aanzienlijke extra kosten gemoeid, waarvan met name kleine 
en middelgrote ondernemingen onevenredig zwaar te lijden zouden hebben.
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Amendement 208
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, op unieke wijze kunnen 
worden geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

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 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd, wanneer de Commissie 
oordeelt dat er, gezien de prijs of eerdere 
gevallen, kans op vervalsing van een 
geneesmiddel bestaat.
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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 
motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere gevallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 210
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd. Dit geldt voor alle generieke 
receptgeneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Voor receptgeneesmiddelen moeten veiligheidskenmerken verplicht worden. Omwille van de 
veiligheid van de patiënten moeten alle generieke geneesmiddelen onder deze regeling komen 
te vallen.
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Amendement 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd. Uiterlijk 36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
de traceerbaarheidsprocedure voor 
geneesmiddelen op EU-niveau 
geharmoniseerd zijn. Elk geneesmiddel 
moet dan ondubbelzinnig gekenmerkt zijn 
door een serienummer op de afzonderlijke 
verpakking. 

Or. fr

Motivering

De traceerbaarheidsprocedures voor geneesmiddelen moeten geharmoniseerd worden. 

Amendement 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
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getraceerd. getraceerd.

Deze veiligheidskenmerken worden 
toegepast zonder onderscheid te maken 
tussen distributiekanalen.

Or. en

Amendement 213
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd.

o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd. Homeopathische 
geneesmiddelen overeenkomstig artikel 1, 
punt 5, zijn hiervan vrijgesteld. Bij 
receptvrije geneesmiddelen, bijvoorbeeld 
homeopathische middelen, kunnen de 
veiligheidskenmerken op vrijwillige basis 
worden aangebracht.

Or. en

Motivering

Het zou buiten proportie zijn als ook homeopathische middelen onder de verplichting vallen. 
Bij de Commissie zijn geen gevallen bekend van vervalsing van receptvrije geneesmiddelen in 
de legale distributieketen. Deze middelen zijn voor vervalsers niet interessant omdat ze 
goedkoop zijn en veelal in geringe hoeveelheden verkocht worden.
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Amendement 214
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) gegevens over de herkomst van het 
middel (land, fabrikant, productielocatie) 
omwille van de traceerbaarheid van het 
werkzame farmaceutische bestanddeel, 
alsmede, ingeval het werkzame 
bestanddeel buiten de Europese Unie 
geproduceerd is, aanduiding van het land 
van herkomst op de verpakking van het 
geneesmiddel.

Or. en

Motivering

Traceerbaarheid is voor levensmiddelen verplicht, omdat de consument er recht op heeft te 
weten waar de artikelen vandaan komen. Dit moet ook voor geneesmiddelen gelden om 
vervalsing te kunnen tegengaan en de transparantie van de gehele sector te verbeteren, van 
de fase van de vervaardiging van het werkzame bestanddeel tot aan de relatie apotheker-
consument.

Amendement 215
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken stellen 
groothandelaars, apothekers of personen 
die gemachtigd of gerechtigd zijn 
geneesmiddelen aan het publiek te 
verstrekken, in staat:  

1. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken stellen 
groothandelaars, apothekers en personen 
die gemachtigd of gerechtigd zijn 
geneesmiddelen aan het publiek te 
verstrekken, in staat:  
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Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 216
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan de hand van openlijke, verborgen 
of forensische kenmerken de authenticiteit 
te controleren;

a) de authenticiteit te controleren; 

Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren.  De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 217
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de authenticiteit te controleren aan de 
hand van openlijke, verborgen of 
forensische kenmerken;

a) de authenticiteit te controleren aan de 
hand van openlijke kenmerken;

Or. fr
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Motivering

Op dit moment mogen alleen de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en 
de toezichthouders op de hoogte zijn van het bestaan van verborgen of forensische kenmerken 
op de verpakking. Om veiligheidsredenen dient ervoor te worden gewaakt dat deze informatie 
ook aan andere betrokken partijen bekend wordt.

Amendement 218
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) afzonderlijke verpakkingen te 
identificeren;

b) afzonderlijke verpakkingen te 
identificeren met behulp van een unieke 
machinaal leesbare seriecode;

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 219
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) afzonderlijke verpakkingen te 
identificeren;

b) afzonderlijke verpakkingen te 
identificeren door middel van een voor de 
gehele EU geldende norm;

Or. en
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Motivering

In een aantal lidstaten worden al veiligheidskenmerken toegepast. Het moet mogelijk worden 
gemaakt dat deze tijdens een zekere overgangsperiode aan de EU-regels worden aangepast.  
Aangezien vervalsing van geneesmiddelen een grensoverschrijdend probleem is, is een 
lappendeken van verschillende nationale wettelijke regels niet de geschiktste methode om de 
patiënten te beschermen. Daarom moeten de veiligheidskenmerken in de gehele EU gelijk 
zijn.

Amendement 220
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet geheel 
of gedeeltelijk verwijderd of afgedekt 
worden, tenzij aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet 
verwijderd of afgedekt worden.

Or. en

Motivering

Met het oog op een 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.

Amendement 221
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet geheel 
of gedeeltelijk verwijderd of afgedekt 
worden, tenzij aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van de vergunning voor de vervaardiging
de in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken niet vervangt, 
geheel of gedeeltelijk verwijdert of afdekt, 
tenzij die houder van de vergunning voor 
de vervaardiging voor het desbetreffende 
geneesmiddel over een vergunning voor 
het in de handel brengen overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, beschikt of schriftelijk 
toestemming van de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
heeft gekregen.

Or. en

Motivering

Als geneesmiddelen herverpakt worden door anderen dan de oorspronkelijke fabrikant, de 
houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het oorspronkelijke middel, 
andere concernonderdelen of een derde partij waaraan de herverpakking is uitbesteed, wordt 
de doeltreffendheid van antivervalsingskenmerken van de oorspronkelijke verpakking ernstig 
aangetast. Herverpakken moet daarom verboden worden. De enige belangrijke uitzondering 
op deze regel betreft herverpakken ten behoeve van een klinische test en overeenkomstig het 
testprotocol door de formeel daartoe gemachtigde opdrachtgever van de test. 

Amendement 222
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet geheel 
of gedeeltelijk verwijderd of afgedekt 
worden, tenzij aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet 
verwijderd of afgedekt worden.  De houder 
van de vergunning voor de vervaardiging 
mag het oorspronkelijke geneesmiddel in 
een andere verpakking doen waarbij het 
oorspronkelijke veiligheidskenmerk intact 
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blijft, mits aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

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 223
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging controleert vóór de gehele 
of gedeeltelijke verwijdering of afdekking 
van het veiligheidskenmerk de 
authenticiteit van het geneesmiddel;

Schrappen

Or. en

Motivering

Als geneesmiddelen herverpakt worden door anderen dan de oorspronkelijke fabrikant, de 
houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het oorspronkelijke middel, 
andere concernonderdelen of een derde partij waaraan de herverpakking is uitbesteed, wordt 
de doeltreffendheid van antivervalsingskenmerken van de oorspronkelijke verpakking ernstig 
aangetast. Herverpakken moet daarom verboden worden. De enige belangrijke uitzondering 
op deze regel betreft herverpakken ten behoeve van een klinische test en overeenkomstig het 
testprotocol door de formeel daartoe gemachtigde opdrachtgever van de test. 
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Amendement 224
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging controleert vóór de gehele 
of gedeeltelijke verwijdering of afdekking 
van het veiligheidskenmerk de 
authenticiteit van het geneesmiddel;

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op een 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.

Amendement 225
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging controleert vóór de gehele 
of gedeeltelijke verwijdering of afdekking
van het veiligheidskenmerk de 
authenticiteit van het geneesmiddel;

a) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging dient het veiligheidskenmerk 
voor identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van het geneesmiddel 
zichtbaar en bruikbaar te laten;

Or. fr

Motivering

Met het oog op de door iedereen verlangde optimale veiligheid mogen geneesmiddelen geen 
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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 226
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, 
onder o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Als geneesmiddelen herverpakt worden door anderen dan de oorspronkelijke fabrikant, de 
houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het oorspronkelijke middel, 
andere concernonderdelen of een derde partij waaraan de herverpakking is uitbesteed, wordt 
de doeltreffendheid van antivervalsingskenmerken van de oorspronkelijke verpakking ernstig 
aangetast. Herverpakken moet daarom verboden worden. De enige belangrijke uitzondering 
op deze regel betreft herverpakking ten behoeve van een klinische test en overeenkomstig het 
testprotocol door de formeel daartoe gemachtigde opdrachtgever van de test. 
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Amendement 227
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, 
onder o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op een 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.

Amendement 228
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o). Hij mag in geen geval het 
veiligheidskenmerk op de oorspronkelijke 
verpakking aan de hand waarvan het 
oorspronkelijke geneesmiddel kan worden 
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identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
ononderbroken getraceerd, door een 
ander vervangen.

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 229
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren en authenticeren en te 
verifiëren dat de buitenverpakking intact 
is, en zonder de primaire verpakking als 
gedefinieerd in artikel 1, punt 23, te 
openen;

Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  
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Amendement 230
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren en authenticeren, en zonder 
de primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

Or. de

Motivering

De vraag of een bepaald geneesmiddel in de gehele distributieketen, van fabrikant tot 
apotheek, traceerbaar moet zijn, moet aan de betrokken lidstaat worden overgelaten. 
Traceerbaarheid is niet noodzakelijk voor het onderkennen van vervalsingen. Met 
traceerbaarheid zijn bovendien aanzienlijke extra kosten gemoeid, waarvan met name kleine 
en middelgrote ondernemingen onevenredig zwaar te lijden zouden hebben.

Amendement 231
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
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identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder enige 
verandering aan te brengen aan de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, met een ander oogmerk 
dan die welke in artikel 55 genoemd zijn;

Or. en

Motivering

Elke verandering aan de primaire verpakking moet verboden zijn (ook het opensnijden van 
blisterverpakkingen). Opengesneden blisterverpakkingen zijn niet bevorderlijk voor het 
vertrouwen van de patiënt in het geneesmiddel.

Amendement 232
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen; met dat doel 
vervaardigt de houder van de vergunning 
voor de vervaardiging een nieuwe 
buitenverpakking waarop alle relevante 
product- en handelsmerkinformatie wordt 
overgenomen en waarop tevens alle 
overeenkomstig artikel 54, onder o) 
vereiste veiligheidskenmerken 
aangebracht zijn; de oorspronkelijke 
buitenverpakking wordt vernietigd;

Or. de
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Motivering

Verplicht herverpakken verhoogt de veiligheid van de patiënt. Invoering van de mogelijkheid 
van herverpakken legt de nadruk op de volksgezondheid en veiligheid van de patiënt in plaats 
van de handelsmerkrechten van de fabrikant. 

Amendement 233
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen;

(b) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging voldoet aan artikel 54, onder 
o), door het veiligheidskenmerk te 
vervangen door een veiligheidskenmerk 
dat gelijkwaardig is wat betreft de 
mogelijkheid om het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, en zonder de 
primaire verpakking als gedefinieerd in 
artikel 1, punt 23, te openen; 

Met dat doel vervaardigt de houder van de 
vergunning voor de vervaardiging een 
nieuwe buitenverpakking waarop alle 
relevante product- en 
handelsmerkinformatie wordt 
overgenomen en waarop tevens alle 
overeenkomstig artikel 54, onder o) 
vereiste veiligheidskenmerken 
aangebracht zijn; de oorspronkelijke 
buitenverpakking wordt vernietigd;

Or. en

Motivering

Verplicht herverpakken zal ertoe bijdragen dat de patiënt instructies opvolgt en vertrouwen 
houdt. Herverpakken houdt tevens in dat de oorspronkelijke buitenverpakking wordt 
verwijderd en onder toezicht wordt vernietigd. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe 
buitenverpakking die door de paralleldistributeur wordt ontworpen (en wordt betrokken van 
een erkende verpakkingsmateriaalproducent). Invoering van de mogelijkheid van 
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herverpakken legt de nadruk op de volksgezondheid en veiligheid van de patiënt in plaats van 
de handelsmerkrechten van de fabrikant.

Amendement 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidskenmerken worden als 
gelijkwaardig beschouwd wanneer ze even 
doeltreffend zijn om geneesmiddelen te 
identificeren, authenticeren en traceren 
en om te voorkomen dat ermee geknoeid 
wordt, en wanneer de 
veiligheidskenmerken even moeilijk 
nagemaakt kunnen worden. Dit geldt ook 
wanneer nieuwe veiligheidskenmerken 
worden verwijderd, vervangen of 
afgedekt, tenzij het oorspronkelijke 
veiligheidskenmerk afgedekt en daardoor 
niet te herkennen is. 

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op amendement 30 van de rapporteur. Om ervoor te zorgen dat 
parallelhandelaren bij het herverpakken inderdaad gelijkwaardige veiligheidskenmerken 
kunnen hanteren, moet deze richtlijn de verschillende categorieën van gelijkwaardige 
veiligheidskenmerken invoeren volgens specifieke criteria, in het besef dat afgedekte 
veiligheidskenmerken niet te herkennen zijn zonder voorafgaande informatie.  

Amendement 235
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidskenmerken worden als 
gelijkwaardig beschouwd wanneer ze even 
doeltreffend zijn om geneesmiddelen te 
identificeren, authenticeren en traceren 
en om te voorkomen dat ermee geknoeid 
wordt, en wanneer de 
veiligheidskenmerken even moeilijk 
nagemaakt kunnen worden. Dit geldt ook 
wanneer nieuwe veiligheidskenmerken 
worden verwijderd, vervangen of 
afgedekt. 

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat parallelhandelaren bij het herverpakken inderdaad gelijkwaardige 
veiligheidskenmerken kunnen hanteren, moet deze richtlijn de verschillende categorieën van 
gelijkwaardige veiligheidskenmerken invoeren volgens specifieke criteria.

Amendement 236
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter b – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidskenmerken worden als 
gelijkwaardig beschouwd wanneer ze even 
doeltreffend zijn om geneesmiddelen te 
identificeren, authenticeren en traceren 
en om te voorkomen dat ermee geknoeid 
wordt, en wanneer de 
veiligheidskenmerken even moeilijk 
nagemaakt kunnen worden. 

Or. en
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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 237
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vervanging van het 
veiligheidskenmerk is onderworpen aan 
toezicht door de bevoegde autoriteit.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als geneesmiddelen herverpakt worden door anderen dan de oorspronkelijke fabrikant, de 
houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het oorspronkelijke middel, 
andere concernonderdelen of een derde partij waaraan de herverpakking is uitbesteed, wordt 
de doeltreffendheid van antivervalsingskenmerken van de oorspronkelijke verpakking ernstig 
aangetast. Herverpakken moet daarom verboden worden. De enige belangrijke uitzondering 
op deze regel betreft herverpakking ten behoeve van een klinische test en overeenkomstig het 
testprotocol door de formeel daartoe gemachtigde opdrachtgever van de test. 

Amendement 238
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vervanging van het 
veiligheidskenmerk is onderworpen aan 
toezicht door de bevoegde autoriteit.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Met het oog op een 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.

Amendement 239
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vervanging van het 
veiligheidskenmerk is onderworpen aan 
toezicht door de bevoegde autoriteit.

c) de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging is verantwoordelijk voor 
alle activiteiten in verband met de in punt 
2 genoemde handelingen.

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 240
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Wanneer oorspronkelijke 
veiligheidskenmerken geheel of 
gedeeltelijk zijn verwijderd of afgedekt, 
vermeldt de houder van de vergunning 
voor de vervaardiging dit duidelijk op de 
buitenverpakking.

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.

Amendement 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken worden toegepast 
zonder onderscheid te maken tussen 
distributiekanalen. 

Or. en

Motivering

Als geneesmiddelen extra veiligheidsbescherming nodig blijken te hebben, moet zulke 
veiligheidsbescherming worden toegepast ongeacht het distributiekanaal, om onnodige 
verwarring te vermijden.
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Amendement 242
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken worden toegepast 
zonder onderscheid te maken tussen 
distributiekanalen.

Or. en

Motivering

Als geneesmiddelen extra veiligheidsbescherming nodig blijken te hebben, moet die 
bescherming worden toegepast ongeacht het distributiekanaal, om onnodige verwarring te 
voorkomen.

Amendement 243
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Houders van een vergunning voor de 
vervaardiging zijn overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad 
aansprakelijk voor de schade die wordt 
veroorzaakt door geneesmiddelen die qua 
identiteit vervalst zijn.

3. De in lid 2 bedoelde houders van een 
vergunning voor de vervaardiging worden 
geacht producenten te zijn 
overeenkomstig Richtlijn 85/374/EEG van 
de Raad. Zij zijn aansprakelijk voor door 
de oorspronkelijke fabrikant, de houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen of de verbruiker geleden schade 
ten gevolge van door hen aangebrachte 
veranderingen aan een geneesmiddel, 
ongeacht of het vervalst of echt is.

Or. en
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Motivering

Verduidelijking om ervoor te zorgen dat houders van een vergunning voor de vervaardiging 
die producten herverpakken, aansprakelijk zijn voor al hun activiteiten, ook wanneer 
vervalste geneesmiddelen tot de distributieketen doordringen. Degene die herverpakt moet 
aansprakelijk zijn voor de schade ten gevolge van elke verandering die hij aan het 
geneesmiddel aanbrengt, of het geneesmiddel nu echt of vervalst is.

Amendement 244
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Houders van een vergunning voor de 
vervaardiging zijn overeenkomstig
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad 
aansprakelijk voor de schade die wordt 
veroorzaakt door geneesmiddelen die qua 
identiteit vervalst zijn.

3. De in lid 2 bedoelde houders van een 
vergunning voor de vervaardiging worden 
geacht producenten te zijn 
overeenkomstig Richtlijn 85/374/EEG van 
de Raad. Zij zijn aansprakelijk voor door 
de oorspronkelijke fabrikant, de houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen of de verbruikers geleden schade, 
veroorzaakt door geneesmiddelen die qua 
identiteit vervalst zijn.

Or. en

Motivering

Verduidelijking om ervoor te zorgen dat houders van een vergunning voor de vervaardiging 
die producten herverpakken, aansprakelijk zijn voor al hun activiteiten, ook wanneer 
vervalste geneesmiddelen tot de distributieketen doordringen. 

Amendement 245
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Houders van een vergunning voor de
vervaardiging zijn overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad 
aansprakelijk voor de schade die wordt 
veroorzaakt door geneesmiddelen die qua 
identiteit vervalst zijn.

3. Houders van een vergunning voor de 
vervaardiging die activiteiten als genoemd 
in artikel 54 bis, lid 2, uitvoeren, zijn 
overeenkomstig Richtlijn 85/374/EEG van 
de Raad aansprakelijk voor de schade die 
wordt veroorzaakt door geneesmiddelen die 
qua identiteit vervalst zijn.

Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 246
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de nodige maatregelen 
voor de uitvoering van artikel 54, onder o), 
en van de leden 1 en 2 van dit artikel vast.

De Commissie stelt de nodige maatregelen 
voor de uitvoering van artikel 54, onder o), 
en van de leden 1 en 2 van dit artikel vast.
Voordat er specifieke maatregelen worden 
voorgesteld overeenkomstig artikel 54, 
onder o), verricht de Commissie een 
openbare kosten-batenanalyse van de 
bestaande veiligheidskenmerken en 
raadpleegt zij de partijen die betrokken 
zijn bij de invoering en het gebruik van 
die veiligheidskenmerken, teneinde de 
doeltreffendheid van de specifieke 
maatregelen in vergelijking met de 
bestaande nationale regelingen aan te 
tonen.
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Or. el

Motivering

Er zijn verschillende alternatieven ten aanzien van de te gebruiken veiligheidskenmerken,
naast proefprojecten op nationaal niveau om de voordelen van deze kenmerken in kaart te 
brengen. Alvorens een bepaald veiligheidskenmerk te kiezen dient de Commissie een 
effectbeoordeling te verrichten om de voors en tegens van alle bestaande 
veiligheidskenmerken tegen elkaar af te wegen, met inachtneming van de resultaten van 
proefprojecten en van de doeltreffendheid van de voorgestelde kenmerken in vergelijking met 
de bestaande nationale regelingen. 

Amendement 247
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast.

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast. Voordat er een specifieke 
maatregel wordt voorgesteld 
overeenkomstig artikel 54, onder o), 
verricht de Commissie een openbare 
kosten-batenanalyse van de bestaande 
veiligheidskenmerken en raadpleegt zij de 
partijen die betrokken zijn bij de 
invoering en het gebruik van die 
veiligheidskenmerken.

Or. en

Motivering

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden waar het gaat om de te gebruiken 
veiligheidskenmerken voor het authenticeren van geneesmiddelen, zoals een eendimensionale 
code, datamatrix, zegels, hologrammen , RFID enz. Ook zijn er op nationaal niveau 
proefprojecten uitgevoerd om de voordelen van deze kenmerken te evalueren. Alvorens een 
bepaald veiligheidskenmerk te kiezen dient de Commissie een effectbeoordeling te verrichten 
om de voors en tegens van alle veiligheidskenmerken die op de markt zijn, tegen elkaar af te 
wegen, en daarbij de bestaande ervaringen en resultaten van afgesloten proefprojecten in 
aanmerking te nemen.



PE439.409v01-00 34/65 AM\807496NL.doc

NL

Amendement 248
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast. 

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast. Alvorens een specifiek 
voorstel te formuleren verricht de 
Commissie een kosten- batenanalyse van 
de bestaande systemen om namaak tegen 
te gaan, en raadpleegt zij de partijen die 
betrokken zijn bij de invoering en het 
gebruik van de authenticatiezegels, 
teneinde het alternatief te kiezen dat het 
beste aan de behoeften van de burgers 
beantwoordt. 

Or. it

Motivering

Er zijn op dit moment verschillende technologische alternatieven voor namaakbestrijding, 
zoals een eendimensionale code, datamatrix, zegels, hologrammen , RFID, enz.  
Ook zijn er op nationaal niveau proefprojecten gaande om de voordelen van deze methoden te 
evalueren. 
Alvorens een specifiek antinamaakzegel te kiezen dient de Commissie een effectbeoordeling te 
verrichten om de voors en tegens van alle zegels die er op de markt zijn, tegen elkaar af te 
wegen, met inachtneming van de opgedane ervaringen.

Amendement 249
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast.

4. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater de 
nodige maatregelen voor de uitvoering van 
artikel 54, onder o), en van de leden 1 en 2 
van dit artikel vast.

Or. en

Motivering

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

Amendement 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast.

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast.

Alvorens deze maatregelen vast te stellen 
laat de Commissie een onafhankelijke 
kosten-batenanalyse van de verschillende 
veiligheidsmaatregelen uitvoeren en gaat 
zij over tot een openbare raadpleging van 
alle belanghebbenden, waaronder 
patiënten- en consumentenorganisaties.

Or. en

Motivering

Een verdere stijging van de prijs van farmaceutische producten zou een aanzienlijke 
financiële belasting voor zorgverzekeraars en patiënten opleveren. Daarom moet de 
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kosteneffectiviteit van de veiligheidskenmerken worden beoordeeld, om te achterhalen welke 
maatregel het beste resultaat tegen de geringste kosten oplevert.  Tevens moet vóór de 
vaststelling van de maatregelen een openbare raadpleging plaatsvinden.

Amendement 251
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een specifiek voorstel te 
formuleren verricht de Commissie een 
kosten-batenanalyse van de bestaande 
systemen om namaak tegen te gaan, en 
raadpleegt zij de partijen die betrokken 
zijn bij de invoering en het gebruik van de 
authenticatiezegels.  

Or. it

Motivering

Er zijn verschillende technologische alternatieven voor namaakbestrijding, zoals een 
eendimensionale code, datamatrix, zegels, hologrammen , RFID, enz. Ook zijn er op 
nationaal niveau proefprojecten gaande om de voordelen van deze methoden te evalueren. 
Alvorens een specifiek antinamaakzegel te kiezen dient de Commissie een effectbeoordeling te 
verrichten om de zegels die er op de markt zijn, te evalueren, met inachtneming van de 
opgedane ervaringen en de resultaten van de proefprojecten.

Amendement 252
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 

Schrappen
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wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 121, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een maatregel te nemen ter 
uitvoering van artikel 54, onder o), 
verricht de Commissie een openbare 
kosten-batenanalyse van de bestaande 
veiligheidskenmerken en raadpleegt zij 
alle partijen die betrokken zijn bij de 
invoering en het gebruik van die 
veiligheidskenmerken.

Or. en

Motivering

Er zijn verschillende alternatieven op het punt van veiligheidskenmerken: eendimensionale 
codes, een data matrix, zegels, hologrammen, enz. Er zijn op nationaal niveau proefprojecten 
gaande om de voordelen van deze kenmerken te evalueren. Alvorens een bepaald 
veiligheidskenmerk te kiezen dient de Commissie alle kenmerken die op de markt zijn, te 
evalueren.



PE439.409v01-00 38/65 AM\807496NL.doc

NL

Amendement 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van die maatregelen 
houdt de Commissie rekening met het aan 
geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën verbonden 
risico en in ieder geval met het volgende:

Bij de vaststelling van die maatregelen 
houdt de Commissie rekening met het aan 
receptgeneesmiddelen verbonden risico en 
in ieder geval met het volgende:

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.

Amendement 255
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van die maatregelen 
houdt de Commissie rekening met het aan 
geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën verbonden 
risico en in ieder geval met het volgende:

Bij de vaststelling van die maatregelen 
houdt de Commissie rekening met het aan 
alle geneesmiddelen of alle
geneesmiddelencategorieën verbonden 
risico en in ieder geval met het volgende:

Or. en
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Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de kosteneffectiviteit van het systeem. Een verdere 
stijging van de prijs van farmaceutische producten zou een aanzienlijke financiële belasting 
voor zorgverzekeraars en patiënten opleveren. Nodeloze lasten als gevolg van regelgeving 
moeten worden vermeden. Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van 
geneesmiddelen te controleren kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en 
persoonlijk gevoelig kunnen zijn. De eigendom van zulke gegevens dient te worden 
gerespecteerd. Het voorstel kan betrekking hebben op uiterst gevoelige gegevens en moet dus 
onder de wetgeving voor gegevensbescherming vallen.

Amendement 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de prijs en het afzetvolume van het 
geneesmiddel;

a) de prijs van het geneesmiddel;

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.

Amendement 257
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de prijs en het afzetvolume van het 
geneesmiddel; 

a) de prijs van het geneesmiddel; 

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 
motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere voorvallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 258
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de ingewikkeldheid van de 
distributieketen;

Or. en

Motivering

Als we willen uitmaken welke geneesmiddelen het meeste risico van vervalsing lopen, moet de 
ingewikkeldheid van de distributieketen in aanmerking worden genomen. Bepaalde middelen 
(zoals immunoglobulinen) worden door de fabrikant rechtstreeks aan ziekenhuizen en andere 
medische instellingen als eindverbruiker geleverd. Het is uiteraard minder gemakkelijk voor 
een vervalser om zo'n korte distributieketen te penetreren.
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Amendement 259
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de ingewikkeldheid van de 
distributieketen;

Or. en

Motivering

Er is een risicobenadering nodig met betrekking tot de invoering van veiligheidskenmerken 
voor geneesmiddelen (bijv. unit serialisation), beoordeling van het feitelijke vervalsingsrisico, 
fraude met vergoedingen en meerwaarde voor patiëntveiligheid. De autoriteiten moeten zich 
niet louter op productrisico's richten maar ook oog hebben voor de risico's die samenhangen 
met de ingewikkeldheid van de distributieketen, als ze een realistische en evenwichtige 
inschatting van de vervalsingsrisico's voor een bepaalde productcategorie willen maken.

Amendement 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aantal gevallen van vervalsing in 
derde landen en in de Gemeenschap;

b) het aantal en de frequentie van eerdere 
gemelde gevallen van vervalsing van 
geneesmiddelen in de Unie en het
historisch verloop daarvan;

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
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gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.

Amendement 261
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aantal gevallen van vervalsing in 
derde landen en in de Gemeenschap;

b) het aantal en de frequentie van eerdere 
gemelde gevallen van vervalsing van 
geneesmiddelen in de Unie en het 
historisch verloop daarvan;

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 
motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere voorvallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 262
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aantal gevallen van vervalsing in 
derde landen en in de Gemeenschap;

b) het aantal en de frequentie van eerdere 
gemelde gevallen van vervalsing van 
geneesmiddelen in derde landen en in de 
Unie;
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Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de kosteneffectiviteit van het systeem. Een verdere 
stijging van de prijs van farmaceutische producten zou een aanzienlijke financiële belasting 
voor zorgverzekeraars en patiënten opleveren. Nodeloze lasten als gevolg van regelgeving 
moeten worden vermeden. Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van 
geneesmiddelen te controleren kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en 
persoonlijk gevoelig kunnen zijn. De eigendom van zulke gegevens dient te worden 
gerespecteerd. Het voorstel kan betrekking hebben op uiterst gevoelige gegevens en moet dus 
onder de wetgeving voor gegevensbescherming vallen.

Amendement 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ontwikkeling van deze gevallen in 
het verleden;

Schrappen

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.

Amendement 264
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ontwikkeling van deze gevallen in 
het verleden;

Schrappen

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 
motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere voorvallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie;

Schrappen

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.
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Amendement 266
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie; 

Schrappen

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 
motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere voorvallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de ernst van de te behandelen ziekten. Schrappen

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 



PE439.409v01-00 46/65 AM\807496NL.doc

NL

ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.

Amendement 268
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de ernst van de te behandelen ziekten. Schrappen

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 
motivatie van vervalsers (de prijs) en de opgedane ervaringen (eerdere voorvallen) voorkomt 
dat middelen onnodig worden ingezet, zodat ze elders gebruikt kunnen worden.

Amendement 269
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) andere potentiële gevaren voor de 
volksgezondheid.

Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
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inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 270
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De veiligheidskenmerken (andere dan 
serienummers) worden verplicht gesteld 
door middel van identificatie van één of 
meer categorieën kenmerken die moeten 
worden gebruikt voor specifieke 
geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën. Het 
Geneesmiddelencomité van de Commissie 
definieert categorieën 
veiligheidskenmerken die gelijkwaardige 
doelmatigheid en doeltreffendheid bieden; 
kenmerken van dezelfde categorie worden 
vervolgens als gelijkwaardig beschouwd 
in de zin van lid 2, onder b). Houders van 
een vergunning voor de vervaardiging 
kunnen bepalen welk specifiek kenmerk 
of welke specifieke kenmerken zij 
hanteren in een categorie, tenzij de 
Commissie redenen opgeeft voor het 
verplichte gebruik van een bepaald 
veiligheidskenmerk.

Or. en

Motivering

Het basisveiligheidsniveau voor alle receptgeneesmiddelen moet worden bereikt door 
fraudebestendige verpakking in combinatie met een uniek codekenmerk 
(productidentificatienummer, partijnummer, uiterste gebruiksdatum en een unieke seriecode). 
Fraudebestendig verpakken is de veiligste weg om te bereiken dat het geneesmiddel in de 
verpakking nog hetzelfde is als wat de oorspronkelijke fabrikant erin heeft gestopt, en 
toepassing van een unieke code is de meest betrouwbare aanpak om de echtheid van een 
middel op het verkooppunt te verifiëren.
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Amendement 271
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze criteria kan voor 
bepaalde geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën worden 
afgeweken van de in lid 1, onder a) en b), 
van dit artikel bedoelde eisen.

Schrappen

Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze criteria kan voor 
bepaalde geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën worden 
afgeweken van de in lid 1, onder a) en b), 
van dit artikel bedoelde eisen.

Op grond van deze criteria zijn de in 
artikel 54, onder o), bedoelde maatregelen 
en de in lid 1 en lid 2 van dit artikel 
bedoelde eisen slechts verplicht voor de 
geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën waarvan 
wordt geoordeeld dat er een groot 
vervalsingsrisico voor bestaat, en kunnen 
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ze op basis van vrijwilligheid worden 
toegepast voor de geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën waarvoor 
geen groot vervalsingsrisico bestaat, zoals 
overeenkomstig artikel 10 toegelaten 
generieke geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

De risicoanalyse die de Commissie voorstelt zal bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de 
patiënten en voor het concentreren van de bestrijding op de geneesmiddelen die bij uitstek 
doelwit van vervalsers zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle geneesmiddelen 
worden meegenomen en dat de juiste criteria worden aangelegd. Bovendien moeten de 
gehanteerde criteria ervoor zorgen dat de werkelijke motivaties voor vervalsing worden 
aangewezen en dat vervalsers geen ruimte wordt gelaten om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De prijs en eerdere voorvallen binnen de EU zijn de geschiktste criteria.

Amendement 273
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze criteria kan voor 
bepaalde geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën worden 
afgeweken van de in lid 1, onder a) en b), 
van dit artikel bedoelde eisen.  

Op grond van deze criteria kan de 
Commissie besluiten dat de in artikel 54, 
onder o), bedoelde kenmerken en de in lid 
1, onder a) en b), van dit artikel bedoelde 
eisen van toepassing zijn voor bepaalde 
receptgeneesmiddelen met een groot 
vervalsingsrisico.

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 274
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze criteria kan voor 
bepaalde geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën worden 
afgeweken van de in lid 1, onder a) en b), 
van dit artikel bedoelde eisen.

Op grond van deze criteria kan voor 
bepaalde geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën worden 
afgeweken van de in lid 1, onder a) van dit 
artikel bedoelde eisen. 

Or. en

Motivering

Het basisveiligheidsniveau voor alle receptgeneesmiddelen moet worden bereikt door 
fraudebestendige verpakking in combinatie met een uniek codekenmerk 
(productidentificatienummer, partijnummer, uiterste gebruiksdatum en een unieke seriecode). 
Fraudebestendig verpakken is de veiligste weg om te bereiken dat het geneesmiddel in de 
verpakking nog hetzelfde is als wat de oorspronkelijke fabrikant erin heeft gestopt, en 
toepassing van een unieke code is de meest betrouwbare aanpak om de echtheid van een 
middel op het verkooppunt te verifiëren.

Amendement 275
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De veiligheidskenmerken kunnen op basis 
van vrijwilligheid voor alle, al dan niet 
receptvrije geneesmiddelen worden 
gebruikt; de houders van een vergunning 



AM\807496NL.doc 51/65 PE439.409v01-00

NL

voor het in de handel brengen mogen de 
veiligheidskenmerken op hun producten 
aanbrengen.

Or. en

Motivering

Aangezien de farmaceutische bedrijven het beste weten wat hun producten inhouden en dus 
het beste kunnen beoordelen hoe groot de risico's zijn, moet het hun vrijstaan 
veiligheidskenmerken bij wijze van voorzorgsmaatregel aan te brengen.

Amendement 276
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van de maatregelen 
voor de uitvoering van dit artikel legt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een evaluatieverslag voor over de 
toepassing van de veiligheidskenmerken 
als bedoeld in artikel 54, onder o), en over 
de mate waarin deze bijdragen tot de 
vermindering van het aantal nagemaakte 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in de Unie, en de 
potentiële voordelen van alternatieve 
technologieën en de mogelijkheden voor 
authenticatie van afzonderlijke 
doseringseenheden.

Or. en

Motivering

Het gebruik van technieken die de authenticatie en tracering van geneesmiddelen ook op het 
niveau van afzonderlijke doseringseenheden 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 
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veiligheidsrisico’s van vervalste middelen nog verder tegen te gaan. 

Amendement 277
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gedurende een overgangsperiode 
van drie jaar worden 
veiligheidskenmerken als gelijkwaardig 
beschouwd wanneer ze in gelijke mate de 
mogelijkheid bieden het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, zonder dat de 
primaire verpakking hoeft te worden 
geopend, of wanneer ze namaak van het 
product in gelijke mate bemoeilijken. 
Wanneer het veiligheidskenmerk wordt 
verwijderd, vervangen of afgedekt, geldt 
deze bepaling ook voor het nieuwe 
veiligheidskenmerk, mits het 
oorspronkelijke veiligheidskenmerk niet 
afgedekt is en niet te herkennen is.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat in de toekomst overal in de EU een uniform veiligheidskenmerk wordt 
gehanteerd.

Amendement 278
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
het onderstaande:

a) de kosteneffectiviteit van het systeem 
om ervoor te zorgen dat aan iedere 
toegepaste maatregel een kosten-
batenanalyse ten grondslag ligt;
b) De lidstaten dragen zorg voor 
eerbiediging van de eigendom en 
vertrouwelijkheid van de gegevens die 
worden gegenereerd door het gebruik van 
veiligheidskenmerken voor het 
identificeren, authenticeren en traceren 
van geneesmiddelen. 
c) de legitieme belangen ter bescherming 
van vertrouwelijke commerciële informatie
en persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de kosteneffectiviteit van het systeem. Een verdere 
stijging van de prijs van farmaceutische producten zou een aanzienlijke financiële belasting 
voor zorgverzekeraars en patiënten opleveren. Nodeloze lasten als gevolg van regelgeving 
moeten worden vermeden. Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van 
geneesmiddelen te controleren kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en 
persoonlijk gevoelig kunnen zijn. De eigendom van zulke gegevens dient te worden 
gerespecteerd. Het voorstel kan betrekking hebben op uiterst gevoelige gegevens en moet dus 
onder de wetgeving voor gegevensbescherming vallen.

Amendement 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
ten minste alle hieronder opgesomde 
punten:

a) de kosteneffectiviteit van het systeem 
om ervoor te zorgen dat aan iedere 
toegepaste maatregel een kosten-
batenanalyse ten grondslag ligt; 
b) evenredige verdeling van de met de 
maatregelen gemoeide kosten over alle 
partijen in de distributieketen en 
koppeling ervan aan de prijs van het 
betrokken geneesmiddel;
c) de onafhankelijkheid van het systeem 
en de legitieme belangen ter bescherming 
van vertrouwelijke commerciële informatie 
en ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.
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Amendement 280
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
ten minste alle hieronder opgesomde 
punten:

a) de kosteneffectiviteit van het systeem 
om ervoor te zorgen dat aan iedere 
toegepaste maatregel een kosten-
batenanalyse ten grondslag ligt; 
b) evenredige verdeling van de met de 
maatregelen gemoeide kosten over alle 
partijen in de distributieketen en 
koppeling ervan aan de prijs van het 
betrokken geneesmiddel;
c) de onafhankelijkheid van het systeem 
en de legitieme belangen ter bescherming 
van vertrouwelijke commerciële informatie 
en ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Veiligheidskenmerken moeten in ieder geval aan de drie genoemde beginselen voldoen.

Amendement 281
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. De 
veiligheidskenmerken mogen niet voor 
gegevensdoorgifte worden gebruikt, met 
uitzondering van de gegevens die nodig 
zijn om vervalsing te voorkomen en 
gegevens in verband met de sociale 
zekerheid. Met name commerciële 
verwerking van gegevens waardoor 
geneesmiddelen aan patiënten, artsen of 
apothekers kunnen worden gekoppeld, 
dient te worden voorkomen.

Or. en

Motivering

Alleen om vervalsing te voorkomen en om vergoeding te regelen mogen gegevens worden 
doorgegeven. De veiligheidskenmerken mogen niet voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt.

Amendement 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
worden de ter zake doende wettelijke 
bepalingen van de Unie betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens 
nageleefd en wordt naar behoren rekening 
gehouden met de legitieme belangen ter 
bescherming van vertrouwelijke 
commerciële informatie.
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Or. en

Motivering

Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van geneesmiddelen te controleren 
kunnen gevoelige persoonlijke gegevens worden gegenereerd. Gegevens over medicijngebruik 
moeten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming vallen.

Vervalsing van geneesmiddelen moet los worden gezien van de bescherming van industriële 
en commerciële eigendomsrechten. 

De vereisten voor de toepassing van de veiligheidskenmerken moeten aan de hand van het 
jaarlijks verslag worden bijgesteld.

Amendement 283
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. Er dient 
op te worden toegezien dat er geen 
gegevens worden vergaard of 
commercieel verwerkt waardoor de 
geleverde geneesmiddelen aan de patiënt 
of de apotheek kunnen worden gekoppeld. 

Or. de

Motivering

Bij de ontwikkeling van veiligheidskenmerken moet rekening worden gehouden met de 
vereisten van gegevensbescherming. Aangezien de patiënt hierbij persoonlijk betrokken is en 
zijn vertrouwensrelatie met de apotheek in het geding is, verdienen de gegenereerde 
privacygevoelige gegevens bijzondere bescherming.
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Amendement 284
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. De 
lidstaten zien erop toe dat de eigendom en 
vertrouwelijkheid van de gegevens die 
worden gegenereerd door het gebruik van 
veiligheidskenmerken voor het 
authenticeren van geneesmiddelen 
worden gerespecteerd.

Or. en

Motivering

Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van geneesmiddelen te controleren 
kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en persoonlijk gevoelig kunnen zijn. 
De eigendom van zulke gegevens dient te worden gerespecteerd. Persoonlijke gegevens over 
medicijngebruik vallen onder de op nationaal niveau geldende wetgeving inzake 
gegevensbescherming en gedragsregels inzake het beroepsgeheim.

Amendement 285
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
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ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten.

ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. Er dient 
op te worden toegezien dat er geen 
gegevens worden vergaard of 
commercieel verwerkt waardoor de 
geleverde geneesmiddelen aan de patiënt 
of de apotheek kunnen worden gekoppeld. 

Or. de

Motivering

Bij de ontwikkeling van veiligheidskenmerken moet rekening worden gehouden met de 
vereisten van gegevensbescherming. Aangezien de patiënt hierbij persoonlijk betrokken is en 
zijn vertrouwensrelatie met de apotheek in het geding is, verdienen de gegenereerde 
privacygevoelige gegevens bijzondere bescherming.

Amendement 286
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
eigendom en vertrouwelijkheid van de 
gegevens die worden gegenereerd door het 
gebruik van veiligheidskenmerken voor 
het authenticeren van geneesmiddelen 
worden gerespecteerd.

Or. en

Motivering

Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van geneesmiddelen te controleren 
kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en persoonlijk gevoelig kunnen zijn. 
De eigendom van zulke gegevens dient te worden gerespecteerd. Persoonlijke gegevens over 
medicijngebruik vallen onder de op nationaal niveau geldende wetgeving inzake 
gegevensbescherming en gedragsregels inzake het beroepsgeheim.
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Amendement 287
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de eigendom 
en vertrouwelijkheid van de gegevens die 
worden gegenereerd door het gebruik van 
technologie ter bestrijding van namaak 
van geneesmiddelen worden 
gerespecteerd.

Or. it

Motivering

Bij gebruik van antinamaakzegels om de authenticiteit van farmaceutica te controleren 
kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en persoonlijk gevoelig kunnen zijn. 
In het belang van de burgers moet de eigendom van die gegevens gerespecteerd worden. 
Persoonlijke gegevens over medicijngebruik vallen onder de op nationaal niveau geldende 
wetgeving en gedragsregels inzake gegevensbescherming. 

Amendement 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid genoemde maatregelen 
worden jaarlijks bijgesteld aan de hand 
van het verslag dat de Commissie 
overeenkomstig artikel 46, onder h), 
uitbrengt.

Or. en
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Motivering

Bij gebruik van veiligheidskenmerken om de echtheid van geneesmiddelen te controleren 
kunnen gevoelige persoonlijke gegevens worden gegenereerd. Gegevens over medicijngebruik 
moeten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming vallen.

Vervalsing van geneesmiddelen moet los worden gezien van de bescherming van industriële 
en commerciële eigendomsrechten. 

De vereisten voor de toepassing van de veiligheidskenmerken moeten aan de hand van het 
jaarlijks verslag worden bijgesteld.

Amendement 289
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de eigendom 
en vertrouwelijkheid van de gegevens die 
worden gegenereerd door het gebruik van 
technologie ter bestrijding van namaak 
van geneesmiddelen worden 
gerespecteerd.

Or. it

Motivering

Bij gebruik van antinamaakzegels om de authenticiteit van farmaceutica te controleren 
kunnen gegevens worden gegenereerd die commercieel en persoonlijk gevoelig kunnen zijn. 
De eigendom van zulke data dient te worden gerespecteerd. Persoonlijke gegevens over 
medicijngebruik vallen onder de op nationaal niveau geldende wetgeving en gedragsregels 
inzake gegevensbescherming. 
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Amendement 290
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de eigendom 
en vertrouwelijkheid van de gegevens die 
worden gegenereerd door de toepassing 
van veiligheidskenmerken ter identificatie 
van geneesmiddelen worden 
gerespecteerd.

Or. en

Motivering

Er zijn verschillende alternatieven op het punt van veiligheidskenmerken: eendimensionale 
codes, een data matrix, zegels, hologrammen, enz. Er zijn op nationaal niveau proefprojecten 
gaande om de voordelen van deze kenmerken te evalueren. Alvorens een bepaald 
veiligheidskenmerk te kiezen dient de Commissie alle kenmerken die op de markt zijn, te 
evalueren. 

Amendement 291
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag over de tenuitvoerlegging voor. In 
dat verslag geeft de Commissie een 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
de maatregelen overeenkomstig artikel 54 
om te voorkomen dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen terechtkomen.
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Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 292
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 bis – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Elke lidstaat mag besluiten de in 
artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken toe te passen op 
andere geneesmiddelen en in te zetten 
voor andere doeleinden van nationaal 
beleid, zoals vergoeding van ziektekosten.  

Or. es

Motivering

De amendementen op dit artikel zijn bedoeld om het makkelijker uitvoerbaar te maken en om 
het toepassingsgebied te verduidelijken. Bovendien is het zaak om vijf jaar de 
inwerkingtreding een evaluatie van de effectiviteit uit te voeren. De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet overigens niet beperkt blijven tot het tegengaan van vervalsingen.  

Amendement 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 55 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 55, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
2. Op primaire blisterverpakkingen die 
geplaatst zijn in een buitenverpakking 
welke aan de voorschriften van de 
artikelen 54 en 62 voldoet, moeten ten 
minste de volgende gegevens worden 
vermeld:
- de benaming van het geneesmiddel, 
zoals voorgeschreven in artikel 54, onder 
a);
- de naam van de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen;
- de uiterste gebruiksdatum;
- het nummer van de fabricagepartij;
- de INN-benaming.

Or. en

Motivering

Het tegengaan van vervalsing van geneesmiddelen steunt op rigoureuze technische controles 
en inspecties van de gehele distributieketen. Het gebruik van de INN-benaming kan bijdragen 
tot behoud van de echtheid van het geneesmiddel. Derhalve dient de wetgeving in die zin te 
worden aangepast.

Amendement 294
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 55, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
2. Op primaire blisterverpakkingen die 
geplaatst zijn in een buitenverpakking 
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welke aan de voorschriften van de 
artikelen 54 en 62 voldoet, moeten ten 
minste de volgende gegevens worden 
vermeld:
- de benaming van het geneesmiddel, 
zoals voorgeschreven in artikel 54, onder 
a);
- de naam van de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen;
- de uiterste gebruiksdatum;
- het nummer van de fabricagepartij;
- de INN-benaming.

Or. en

Motivering

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


