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Amendement 295
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 57, eerste alinea, komt het vierde 
streepje als volgt te luiden:

In artikel 57, eerste alinea, komt het vierde 
streepje als volgt te luiden:  

"- onverminderd artikel 54, onder o), 
gegevens ter identificatie en authenticatie."

"- gegevens ter identificatie en 
authenticatie."

Or. es

Motivering

Het moet mogelijk zijn om veiligheidskenmerken op geneesmiddelen aan te brengen om 
andere redenen dan om vervalsing te voorkomen. De lidstaten moeten kunnen beslissen deze 
te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer geneesmiddelen uit de handel worden genomen vanwege 
kwaliteitsproblemen of zelfs om het beheer van farmaceutische diensten te verbeteren.

Amendement 296
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 63, lid 1, komt als volgt te luiden:
1. De in de artikelen 54, 55, 59 en 62 
genoemde gegevens voor de etikettering 
moeten worden gesteld in de officiële 
taal of talen van de lidstaat waar in de 
handel wordt gebracht.
De bepaling van de eerste alinea belet 
niet dat deze gegevens in meer talen 
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worden gesteld, mits in alle talen 
dezelfde gegevens worden vermeld.
Voor bepaalde weesgeneesmiddelen 
kunnen de in artikel 54 bedoelde 
gegevens in slechts een van de officiële 
talen van de Gemeenschap worden 
vermeld indien hiertoe een met redenen 
omkleed verzoek wordt ingediend.

Or. en

Motivering

Door de toevoeging van artikel 55 wordt gewaarborgd dat de naam van de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen, de afloopdatum, het chargenummer en de wijze 
van gebruik in de officiële taal of talen van de lidstaat waar het geneesmiddel in de handel 
wordt gebracht, worden vermeld. Een aanpassing van de gegevens op het etiket kan 
noodzakelijk zijn in geval van parallelhandel, waarbij op de blisterverpakking een sticker 
moet worden geplakt, zoals reeds wordt gedaan door bepaalde parallelhandelaren 
(bijvoorbeeld voor de aanpassing van productnamen aan de naam waarvoor op de nationale 
markt een vergunning is verstrekt en speciale informatie over de dosering (bijv. weekdagen)).

Amendement 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII – Opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Groothandel en handel in 
geneesmiddelen".

"Groothandel, handel en tussenhandel in 
geneesmiddelen".

Or. en

Motivering

De in deze richtlijn gebruikte definities moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en geen 
onzekerheid omtrent hun betekenis oproepen.  Er moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen handel en tussenhandel: in het eerste geval is de handelaar eigenaar en in het tweede 
niet. Om deze reden moet het opschrift van titel VII worden gewijzigd zodat de erop volgende 
bepalingen betrekking hebben op de activiteiten van handelaren en tussenhandelaren.
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Amendement 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII – Opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Groothandel en handel in 
geneesmiddelen".

"Groothandel, handel en tussenhandel in 
geneesmiddelen".

(Horizontaal amendement: indien het 
wordt aangenomen moet het gehele 
voorstel dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.)

Or. en

Motivering

Het opschrift van titel VII moet worden gewijzigd om duidelijk te maken dat de erop volgende 
bepalingen eveneens betrekking hebben op tussenhandelaren.

Amendement 299
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 76, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
3. Iedere distributeur die een 
geneesmiddel uit een andere lidstaat 
importeert en geen houder is van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
ervan, stelt de houder van de 
desbetreffende vergunning en de 
bevoegde autoriteit in de lidstaat waar het 
product wordt geïmporteerd in kennis van 
zijn voornemen om het product te 
importeren. In geval van geneesmiddelen 
waarvoor geen vergunning 
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overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 726/2004 is verleend, geschiedt de 
kennisgeving aan de bevoegde autoriteit 
onverminderd bijkomende procedures 
waarin de wetgeving van die lidstaat 
voorziet, met inbegrip van aan de 
bevoegde autoriteiten te betalen 
vergoedingen voor de behandeling van de
kennisgeving.

Or. en

Amendement 300
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 76 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Aan artikel 76 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
3 bis. In geval van geneesmiddelen 
waarvoor een vergunning overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is 
verleend, dient de groothandelaar de 
kennisgeving overeenkomstig lid 3 in bij 
de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen van het geneesmiddel 
en het Bureau. Bovendien wordt een 
vergoeding betaald aan het Bureau, dat 
nagaat of de voorwaarden opgenomen in 
de EU-wetgeving zijn vervuld.

Or. en
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Amendement 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Artikel 77, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te bewerkstelligen dat 
de groothandel, handel en tussenhandel,
in geneesmiddelen wordt onderworpen 
aan het bezit van een vergunning voor 
het uitoefenen van de activiteit van 
groothandelaar, handelaar of 
tussenhandelaar in geneesmiddelen, 
waarin de plaats waarvoor die 
vergunning geldt, wordt vermeld."

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat alle deelnemers aan de distributieketen worden genoemd. De 
lidstaten moeten over machtigingsprocedures beschikken voor handelaars en 
tussenhandelaars die op hun grondgebied actief zijn, net zoals zij machtigingsprocedures 
hebben voor fabrikanten en groothandelaars. Indien de activiteiten van handelaar en 
tussenhandelaar in geneesmiddelen niet in de wetgeving zijn voorzien, zouden bepaalde 
deelnemers buiten het toepassingsgebied van de wetgeving kunnen blijven.

Amendement 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 77 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 77, lid 5, komt als volgt te 
luiden:
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"5. De controle op de personen die 
gemachtigd zijn de activiteit van 
groothandelaar, handelaar of 
tussenhandelaar in geneesmiddelen uit te 
oefenen, en, in voorkomend geval, de 
inspectie van de bedrijfsruimten 
waarover zij beschikken, worden 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van de lidstaat die de vergunning heeft 
verleend."

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten zijn een groot aantal groothandelsvergunningen momenteel inactief, 
hetgeen leidt tot een gebrek aan transparantie wat betreft hun status. Deze situatie kan 
worden misbruikt, in het bijzonder wanneer een inactieve vergunning wordt gebruikt door 
gewetenloze personen die proberen om namaakgeneesmiddelen in de legale distributieketen 
te introduceren. Om deze reden moeten de controles op de vergunningen worden 
aangescherpt en moeten inactieve vergunningen worden ingetrokken of worden geschorst na 
drie jaar inactief te zijn geweest.

Amendement 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 77 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Artikel 77, lid 6, komt als volgt te 
luiden:
"6. De lidstaat die de in lid 1 bedoelde 
vergunning heeft verleend, schorst deze 
of trekt deze in, na de houder ervan in 
kennis te hebben gesteld, wanneer niet 
meer aan de vergunningsvoorwaarden 
wordt voldaan of wanneer de vergunning 
gedurende meer dan drie jaar niet is 
gebruikt, behalve indien de vergunning 
niet is gebruikt vanwege de tijd die de 
vergunninghouder redelijkerwijs nodig 
had om aan de verplichtingen van deze 
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richtlijn te voldoen. Deze lidstaat stelt de 
andere lidstaten en de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis."

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten zijn een groot aantal groothandelsvergunningen momenteel inactief, 
hetgeen leidt tot een gebrek aan transparantie wat betreft hun status. Deze situatie kan 
worden misbruikt, in het bijzonder wanneer een inactieve vergunning wordt gebruikt door 
gewetenloze personen die proberen om namaakgeneesmiddelen in de legale distributieketen 
te introduceren. Om deze reden moeten de controles op de vergunningen worden 
aangescherpt en moeten inactieve vergunningen worden ingetrokken of worden geschorst na 
drie jaar inactief te zijn geweest.

Amendement 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 77 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Artikel 77, lid 6, komt als volgt te 
luiden: 
"6. De lidstaat die de in lid 1 bedoelde 
vergunning heeft verleend, schorst deze 
of trekt deze in, na de houder ervan in 
kennis te hebben gesteld, wanneer niet 
meer aan de vergunningsvoorwaarden 
wordt voldaan, of wanneer de 
vergunning gedurende meer dan drie jaar 
niet is gebruikt. Deze lidstaat stelt de 
andere lidstaten en de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis."

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten zijn een groot aantal groothandelsvergunningen momenteel inactief, 
hetgeen leidt tot een gebrek aan transparantie wat betreft hun status. Deze situatie kan 
worden misbruikt, in het bijzonder wanneer een inactieve vergunning wordt gebruikt door 
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gewetenloze personen die proberen om vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen 
te introduceren.

Amendement 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 quater (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Artikel 78 komt als volgt te 
luiden:
"De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
procedure voor de behandeling van de 
aanvraag van de groothandels-, handels 
of tussenhandelsvergunning niet meer 
dan negentig dagen in beslag neemt, te 
rekenen vanaf de ontvangst van de 
aanvraag door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat. 
In voorkomend geval kan de bevoegde 
autoriteit van de aanvrager eisen dat hij 
alle noodzakelijke informatie verstrekt 
met betrekking tot de 
vergunningsvoorwaarden. Wanneer de 
bevoegde autoriteit gebruik maakt van 
deze mogelijkheid, wordt de in de eerste 
alinea gestelde termijn opgeschort totdat 
de gevraagde aanvullende gegevens zijn 
verstrekt."

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten over machtigingsprocedures beschikken voor handelaars en 
tussenhandelaars die op hun grondgebied actief zijn, net zoals zij machtigingsprocedures 
hebben voor fabrikanten en groothandelaars. De termijn voor de behandeling van aanvragen 
voor handels- en tussenhandelsvergunningen moet dezelfde zijn als die voor groothandelaars. 
Om deze reden moeten de handels- en tussenhandelsvergunningen aan deze bepaling worden 
toegevoegd.
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Amendement 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 79 bis
De Commissie stelt in samenwerking met 
het Bureau en de autoriteiten van de 
lidstaten de voorschriften en criteria vast 
voor het verkrijgen van een 
handelsvergunning en een 
tussenhandelsvergunning. 
Aanvragers voldoen aan de volgende 
minimumvoorschriften:
a) zij beschikken over een vast adres of 
contactgegevens, zodat hun officiële 
bedrijfsruimten nauwkeurig kunnen 
worden geïdentificeerd en de plaats ervan 
nauwkeurig kan worden vastgesteld;
b) zij verbinden zich ertoe hun activiteiten 
uitsluitend te ondernemen met personen 
of instanties die de uit artikel 80 
voortvloeiende verplichtingen naleven."

Or. en

Motivering

Er moeten niet alleen distributievoorschriften zijn voor groothandelaars, maar voor alle 
handelaars en tussenhandelaars. 
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Amendement 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 79 bis
De Commissie stelt in samenwerking met 
het Bureau en de autoriteiten van de 
lidstaten de voorschriften en criteria vast 
voor het verkrijgen van een 
handelsvergunning en een 
tussenhandelsvergunning. 
Aanvragers voldoen aan de volgende 
minimumvoorschriften:
a) zij beschikken over een vast adres of 
contactgegevens, zodat hun officiële 
bedrijfsruimten nauwkeurig kunnen 
worden geïdentificeerd en de plaats ervan 
nauwkeurig kan worden vastgesteld;
b) zij verbinden zich ertoe hun activiteiten 
uitsluitend te ondernemen met personen 
of instanties die de uit artikel 80 
voortvloeiende verplichtingen naleven."

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet worden uitgebreid met handelaars en tussenhandelaars aangezien zij aan 
een aantal minimumstandaardvoorwaarden moeten voldoen om een vergunning te verkrijgen 
om hun activiteit in de lidstaten te kunnen uitoefenen. Aangezien handel en tussenhandel 
activiteiten omvatten die erin bestaan onafhankelijk namens een andere persoon te 
onderhandelen over de verkoop of aankoop van geneesmiddelen die niet onder de definitie 
van groothandel vallen, is het belangrijk te waarborgen dat deze deelnemers uitsluitend zaken 
doen met gemachtigde personen/instanties die aan alle in artikel 80 opgenomen voorwaarden 
voldoen.
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Amendement 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 - letter -a (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) De inleidende formule komt als volgt 
te luiden:
"De houder van een vergunning voor de 
groothandel, handel of tussenhandel in 
geneesmiddelen moet ten minste aan de 
volgende eisen voldoen:"

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te kunnen garanderen moeten alle spelers in 
de sector worden meegenomen en niet alleen de groothandelaars. Voor alle spelers moet een 
strikt stelsel van accreditering, controle en goede praktijken gelden.

Amendement 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) De inleidende formule komt als volgt 
te luiden:
"De houder van een vergunning voor de 
groothandel, handel of tussenhandel in 
geneesmiddelen moet ten minste aan de 
volgende eisen voldoen:"

Or. en
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Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te kunnen garanderen moeten alle spelers in 
de sector worden meegenomen en niet alleen de groothandelaars. Voor alle spelers moet een 
strikt stelsel van accreditering, controle en goede praktijken gelden. 

Amendement 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Letter c bis wordt toegevoegd:
"c bis) aan de hand van steekproeven 
verifiëren of de geneesmiddelen die hij 
heeft gekocht niet vervalst zijn, door het 
veiligheidskenmerk op de buitenste 
verpakking, zoals omschreven in artikel 
54, letter o), te controleren;" 

Or. en

Motivering

Op geneesmiddelen staan vele duidelijk zichtbare en verborgen veiligheidskenmerken, 
waarvan de authenticiteit in de meeste gevallen niet kan worden gecontroleerd door 
groothandelaars in farmaceutische producten, tenzij zij hierover informatie hebben 
ontvangen van de fabrikant. Groothandelaars kunnen echter aan de hand van steekproeven de 
identiteit controleren van afzonderlijke verpakkingen met op de buitenste verpakking een 
carrier (veiligheidskenmerk) waarop een individueel nummer staat in voor inleesapparaten 
geschikt formaat, indien zij toegang hebben tot de databank die deze informatie bevat.

Amendement 311
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Letter c bis wordt toegevoegd:
c bis) controleren of de geneesmiddelen 
die hij heeft gekocht niet vervalst zijn, 
door het unieke identificatiekenmerk op 
de buitenste verpakking te authenticeren;

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 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een documentatie bewaren, die in 
gecomputeriseerde vorm dan wel in de 
vorm van aankoop- en verkoopfacturen of 
in enige andere vorm mag worden 
bijgehouden, waarin voor elke tot in- en 
uitslag van of handel in geneesmiddelen 
leidende transactie ten minste de volgende 
gegevens zijn opgenomen:

e) een documentatie bewaren, die in 
gecomputeriseerde vorm dan wel in de 
vorm van aankoop- en verkoopfacturen of 
in enige andere vorm mag worden 
bijgehouden, waarin voor elke tot in- en 
uitslag van of handel dan wel 
tussenhandel in geneesmiddelen leidende 
transactie ten minste de volgende gegevens 
zijn opgenomen:

- datum, - datum,
- naam van het geneesmiddel, - naam van het geneesmiddel,

- ontvangen, geleverde of verhandelde 
hoeveelheid,

- ontvangen, geleverde, verhandelde of via 
tussenhandel afgezette hoeveelheid,

- naam en adres van de leverancier of de 
ontvanger naar gelang van het geval;"

- naam en adres van de leverancier of de 
ontvanger naar gelang van het geval,

- nationaal identificatienummer, in 
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voorkomend geval;"

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te kunnen garanderen moeten alle spelers in 
de sector worden meegenomen en niet alleen de groothandelaars. Voor alle spelers moet een 
strikt stelsel van accreditering, controle en goede praktijken gelden.

In de meeste EU-lidstaten wordt een nationaal identificatienummer gebruikt voor alle 
transacties (ordening en terugbetaling).

Amendement 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Letter g) komt als volgt te luiden:
"g) zich richten naar de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede distributie-
handels- en tussenhandelspraktijken als 
bedoeld in artikel 84."

Or. en

Amendement 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Letter g) komt als volgt te luiden:
"g) zich richten naar de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede 
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distributiepraktijken, of de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede 
handelspraktijken, of de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede 
tussenhandelspraktijken als bedoeld in 
artikel 84."

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te kunnen garanderen moeten alle spelers in 
de sector worden meegenomen en niet alleen de groothandelaars. Voor alle spelers moet een 
strikt stelsel van accreditering, controle en goede praktijken gelden.

Amendement 315
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de bevoegde autoriteit informeren over 
ontvangen geneesmiddelen waarbij hij een 
overtreding constateert of vermoedt van
hetzij:

i) de bevoegde autoriteit informeren over 
ontvangen, verhandelde of via 
tussenhandel afgezette geneesmiddelen 
waarbij hij een valse vermelding
constateert of vermoedt en derhalve een 
overtreding  van artikel 6, lid 1, van deze 
richtlijn. 

- artikel 6, lid 1, van deze richtlijn;

- de rechten van de merkhouder volgens 
de communautaire wetgeving in 
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad 
van 20 december 1993 betreffende het 
Gemeenschapsmerk of de wetgeving van 
de lidstaat waar het geneesmiddel is 
ontvangen.

Or. en
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Motivering

Deze richtlijn heeft betrekking op de vervalsing van geneesmiddelen vanuit een
volksgezondheidsperspectief en niet vanuit het perspectief van de intellectuele 
eigendomsrechten. Om verwarring te voorkomen moet elke verwijzing naar merken derhalve 
worden geschrapt.

Bovendien zal een informatieverplichting voor alle spelers in de legale distributieketen 
bijdragen aan de totstandbrenging van maximale transparantie en traceerbaarheid.

Amendement 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de bevoegde autoriteit informeren over 
ontvangen geneesmiddelen waarbij hij een 
overtreding constateert of vermoedt van 
hetzij:

i) de bevoegde autoriteit informeren over 
ontvangen, verhandelde of via 
tussenhandel afgezette geneesmiddelen 
waarbij hij een overtreding constateert of 
vermoedt van hetzij:

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te kunnen garanderen moeten alle spelers in 
de sector worden meegenomen en niet alleen de groothandelaars. Voor alle spelers moet een 
strikt stelsel van accreditering, controle en goede praktijken gelden.

Amendement 317
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 

Wanneer deze valse vermeldingen of 
vermoedelijke valse vermeldingen een 
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geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld.

vervalst geneesmiddel betreffen, worden 
bovendien zowel de houder van de 
vergunning voor de vervaardiging als de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen, daarvan in kennis gesteld.
Verder brengt de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
of de houder van de vergunning voor de 
vervaardiging zowel de bevoegde 
autoriteiten als andere spelers in de 
distributieketen op de hoogte indien het 
vermoeden bestaat dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen zijn beland.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn heeft betrekking op de vervalsing van geneesmiddelen vanuit een 
volksgezondheidsperspectief en niet vanuit het perspectief van de intellectuele 
eigendomsrechten. Om verwarring te voorkomen moet elke verwijzing naar merken derhalve 
worden geschrapt.

Bovendien zal een informatieverplichting voor alle spelers in de legale distributieketen 
bijdragen aan de totstandbrenging van maximale transparantie en traceerbaarheid.

Amendement 318
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld.

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld. 
Verder brengt de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
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of de houder van het merk andere spelers 
in de distributieketen op de hoogte indien 
het vermoeden bestaat dat 
namaakgeneesmiddelen in de legale 
distributieketen zijn beland.

Or. en

Motivering

Een informatieverplichting voor alle spelers in de legale distributieketen zal bijdragen aan de 
totstandbrenging van maximale transparantie en traceerbaarheid.

Amendement 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld. 

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld. 
Verder brengt de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
of de houder van het merk andere spelers 
in de distributieketen op de hoogte indien 
het vermoeden bestaat dat 
namaakgeneesmiddelen in de legale 
distributieketen zijn beland.

Or. en

Motivering

Een informatieverplichting voor alle spelers in de legale distributieketen zal bijdragen aan de 
totstandbrenging van maximale transparantie en traceerbaarheid.
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Amendement 320
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld.'

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld.
Bovendien brengt de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
of de houder van het merk de andere 
spelers in de distributieketen op de hoogte 
wanneer het vermoeden bestaat dat 
vervalste geneesmiddelen in de legale 
distributieketen zijn beland. “

Or. de

Motivering

Een informatieverplichting voor alle spelers in de legale distributieketen zal bijdragen aan de 
totstandbrenging van maximale transparantie en traceerbaarheid.

Amendement 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld.

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld. 
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Houders brengen bovendien de andere 
spelers in de distributieketen van het 
betreffende geneesmiddel op de hoogte
van de overtredingen of vermoedelijke 
overtredingen.

Or. ro

Motivering

De verplichting om het bestaan van vervalste geneesmiddelen te melden in de gehele 
distributieketen, waarbij alle schakels in het distributiestelsel voor geneesmiddelen worden 
betrokken, moet een maximale traceerbaarheid van de geneesmiddelen in kwestie 
waarborgen.

Amendement 322
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld.

Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een vervalst 
geneesmiddel betreffen, worden bovendien 
de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen of de houder van het merk 
dat vervalst is, daarvan in kennis gesteld en 
stelt deze de desbetreffende organen in 
kennis indien hij ontdekt of vermoedt dat 
namaakgeneesmiddelen in de 
distributieketen zijn beland.

Or. en

Motivering

Voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de richtlijn is het belangrijk dat alle spelers hun 
krachten bundelen en bijdragen aan de strijd tegen vervalste geneesmiddelen, en de door hun 
verkregen informatie uitwisselen. 
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Amendement 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt b) moet de 
houder van een groothandelsvergunning, 
wanneer het geneesmiddel bij een andere 
groothandelaar betrokken wordt, zelf of via 
een door de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat daartoe geaccrediteerde instantie
controleren of de leverende groothandelaar 
zich houdt aan goede distributiepraktijken.

Voor de toepassing van punt b) moet de 
houder van een groothandelsvergunning, 
wanneer het geneesmiddel bij een andere 
groothandelaar betrokken wordt, door 
middel van de communautaire databank, 
als bedoeld in artikel 111, lid 6,
controleren of de leverende groothandelaar 
zich houdt aan goede distributiepraktijken.

Wanneer het geneesmiddel bij de fabrikant 
of importeur wordt betrokken, moet de 
houder van een groothandelsvergunning 
nagaan of de fabrikant of importeur in het 
bezit is van een vergunning voor de 
vervaardiging.

Wanneer het geneesmiddel bij de fabrikant 
of importeur wordt betrokken, moet de 
houder van een groothandelsvergunning, 
door middel van de communautaire 
databank, als bedoeld in artikel 111, lid 6,
nagaan of de fabrikant of importeur in het 
bezit is van een vergunning voor de 
vervaardiging.

Indien geneesmiddelen via handel of 
tussenhandel zijn betrokken, gaat de 
houder van de groothandels-, handels- of 
tussenhandelsvergunning door middel 
van de communautaire databank, als 
bedoeld in artikel 111, lid 6, na of de 
betrokken personen of instanties over de 
nodige vergunningen beschikken.

Or. en

Motivering

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.
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Amendement 324
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt b) moet de 
houder van een groothandelsvergunning, 
wanneer het geneesmiddel bij een andere 
groothandelaar betrokken wordt, zelf of via 
een door de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat daartoe geaccrediteerde instantie
controleren of de leverende groothandelaar 
zich houdt aan goede distributiepraktijken.

Voor de toepassing van punt b) moet de 
houder van een groothandelsvergunning, 
wanneer het geneesmiddel bij een andere 
groothandelaar betrokken wordt 
controleren of de leverende groothandelaar 
zich houdt aan goede distributiepraktijken
en onder andere nagaan of 
laatstgenoemde een erkende 
groothandelaar is.

Or. es

Motivering

Nagaan of een andere groothandel of een andere door de gezondheidsautoriteiten 
geaccrediteerde instantie goede distributiepraktijken volgt kan niet worden gerechtvaardigd, 
aangezien distributiegroothandelaars reeds worden gecontroleerd en erkend door de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Amendement 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 80 – alinea 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het geneesmiddel bij de fabrikant 
of importeur wordt betrokken, moet de 
houder van een groothandelsvergunning
nagaan of de fabrikant of importeur in het 
bezit is van een vergunning voor de 

Wanneer het geneesmiddel via handel of
tussenhandel wordt betrokken, moet de 
houder van een groothandels-, handels- of 
tussenhandelsvergunning door middel 
van de communautaire databank, als 
bedoeld in artikel 111, lid 6, nagaan of de 
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vervaardiging. betrokken personen of instanties over de 
nodige vergunningen beschikken.

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat alle partijen in de distributieketen een vergunning hebben moet elke 
partij in de distributieketen in de centrale databank die door het Bureau wordt gecreëerd en 
beheerd (Europees Geneesmiddelenbureau, EMEA), controleren of zijn partners in de 
distributieketen de praktijken volgen. 

Amendement 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Artikel 84 komt als volgt te 
luiden:

"Artikel 84
De Commissie maakt richtsnoeren 
bekend inzake goede distributie-, 
handels- en tussenhandelspraktijken voor 
geneesmiddelen. Daartoe raadpleegt zij
het Comité voor farmaceutische 
specialiteiten en het 
Geneesmiddelencomité, ingesteld bij 
Beschikking 75/320/EEG van de Raad1.
1PB L 147 van 9.6.1975, blz. 23."

Or. en

Motivering

Momenteel moeten fabrikanten richtsnoeren inzake goede fabricagepraktijken (Good 
Manufacturing Practices, GMP) volgen en groothandelaars richtsnoeren inzake goede 
distributiepraktijken (Good Distribution Practices, GDP), maar handelaars en 
tussenhandelaars hoeven geen soortgelijke praktijken voor hun specifieke activiteit, namelijk 
de handel of tussenhandel in geneesmiddelen, te volgen. Om deze reden moeten richtsnoeren 
inzake goede handelspraktijken en richtsnoeren inzake goede tussenhandelspraktijken worden 
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opgesteld.

Amendement 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Artikel 84 komt als volgt te 
luiden:

"Artikel 84
De Commissie maakt richtsnoeren 
bekend inzake goede distributie-, 
handels- en tussenhandelspraktijken voor 
geneesmiddelen. Daartoe raadpleegt zij 
het Comité voor farmaceutische 
specialiteiten en het 
Geneesmiddelencomité, ingesteld bij 
Beschikking 75/320/EEG van de Raad1.
1PB L 147 van 9.6.1975, blz. 23."

Or. en

Motivering

Momenteel moeten fabrikanten richtsnoeren inzake goede fabricagepraktijken (Good 
Manufacturing Practices, GMP) volgen en groothandelaars richtsnoeren inzake goede 
distributiepraktijken (Good Distribution Practices, GDP). Handelaars en tussenhandelaars 
hoeven echter geen soortgelijke praktijken voor hun specifieke activiteit te volgen. Hierdoor 
ontstaat een gevaarlijke maas in de distributieketen. Om deze reden moeten eveneens 
richtsnoeren inzake goede handelspraktijken en richtsnoeren inzake goede 
tussenhandelspraktijken worden opgesteld.
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Amendement 328
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Artikel 84 bis wordt toegevoegd:
"Artikel 84 bis

De Commissie publiceert richtsnoeren 
omtrent specifieke goede 
fabricagepraktijken voor werkzame 
farmaceutische bestanddelen en 
specifieke goede fabricagepraktijken voor 
hulpstoffen. Daartoe raadpleegt zij het bij 
Richtlijn 75/319/EEG ingestelde Comité 
voor farmaceutische specialiteiten en het 
bij Besluit 75/320/EEG van de Raad 
ingestelde Geneesmiddelencomité, waarbij 
zij rekening houdt met geldige systemen 
die gelijkwaardig zijn aan de GMP, zoals 
HACCP en ISO9001/ISO22000 en op 
vrijwillige basis overeengekomen regels 
zoals de EFfCI GMP en de IPEC PQG 
Gids voor farmaceutische hulpstoffen 
(Guide for pharmaceutical excipients)."

Or. en

Motivering

Voor zowel hulpstoffen als werkzame farmaceutische bestanddelen moeten relevante goede 
fabricagepraktijken ontwikkeld op Europees niveau, gelden. De Commissie moet voor 
werkzame farmaceutische bestanddelen respectievelijk hulpstoffen aparte specifieke goede 
fabricagepraktijken uitwerken. Wat betreft de hulpstoffen moet de Commissie rekening 
houden met systemen die gelijkwaardig zijn aan de GMP overeenkomstig de EG-verordening 
inzake gevarenanalyse en vaststelling van cruciale controlepunten (Hazard Analysis Critical 
Control Point, HACCP), de Europese Federatie voor Cosmetische Ingrediënten (European 
Federation for Cosmetics Ingredients, EFfCI) en de GMP Gids voor cosmetische ingrediënten 
(Guide for cosmetic ingredients (2005)). Deze regels kunnen eveneens in de farmaceutische 
industrie worden gebruikt.
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Amendement 329
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 bis
De lidstaten ontwerpen in samenwerking 
met de Commissie en na de betrokken 
partijen de hebben geraadpleegd, een 
informatiestrategie betreffende de 
betrouwbaarheid van 
geneesmiddelenleveranciers. In deze 
strategie moet rekening worden gehouden 
met de verschillende nationale wetten 
inzake de levering van geneesmiddelen en 
de risico's die met bepaalde methoden 
voor de levering van geneesmiddelen zijn 
verbonden, zoals illegale internetkanalen.

Or. it

Motivering

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

Amendement 330
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII bis (nieuw) – artikel 85 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Na artikel 85 ter worden titel VII 
bis en artikel 85 quater ingevoegd:

"TITEL VII bis
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INTERNETVERKOOP
Artikel 85 quater

1. Internetapotheken hebben in de 
lidstaten waar deze zijn toegestaan een 
speciale vergunning van de bevoegde 
autoriteit nodig.
2. De Commissie stelt een EU-logo vast 
voor de hoofdpagina van websites van 
internetapotheken, met behulp waarvan 
het publiek kan uitmaken of een website 
die geneesmiddelen te koop aanbiedt 
verbonden is aan een erkende apotheek. 
Het logo wordt gekoppeld aan een door de 
lidstaat op te zetten centrale nationale 
website waar de gebruiker de 
authenticiteit van het logo kan 
controleren en achtergrondinformatie kan 
vinden over de risico"s die verbonden zijn 
aan het kopen van geneesmiddelen via 
internet. 
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
erkende apotheeksites op internet die 
gelieerd zijn aan apotheken op hun 
grondgebied het in lid 1 bedoelde EU-logo 
dragen en om te voorkomen dat niet-
erkende apotheeksites het logo gebruiken 
en verbonden zijn met de in lid 1 bedoelde 
centrale website.
4. Ter uitvoering van lid 2 en 3 neemt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 121 
bis en onder de voorwaarden van de 
artikelen 121 ter en 121 quater, een 
richtlijn aan, waarin de volgende punten 
worden vastgelegd:  
- de minimumvereisten om te voorkomen 
dat vervalste geneesmiddelen in de 
distributieketen belanden, die worden 
toegepast door de lidstaten die het bestaan 
van internetapotheken toestaan. Door 
middel van dergelijke vereisten wordt 
eveneens voorkomen dat geneesmiddelen 
afkomstig van niet-erkende 
internetbronnen worden vergoed, 
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- het model van het Gemeenschapslogo, 
- het soort minimum 
achtergrondinformatie over de risico's die 
aan het kopen van geneesmiddelen op 
internet zijn verbonden en
- specifieke controleprocedures voor de 
erkenning van internetapotheken."

Or. en

Motivering

De meeste vervalste geneesmiddelen komen de EU binnen via het internet, dat daarom in deze 
richtlijn moet worden vermeld.

Amendement 331
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII bis (nieuw) – artikel 85 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Na artikel 85 ter worden titel VII 
bis en artikel 85 quater ingevoegd:

"TITEL VII bis
INTERNETVERKOOP

Artikel 85 quater
1. De Commissie stelt een EU-logo vast 
voor de hoofdpagina van de websites van 
alle legale postorderapotheken, dat het 
publiek de garantie biedt dat de website in 
kwestie die geneesmiddelen te koop 
aanbiedt de EU-wetgeving naleeft en 
verbonden is aan een geregistreerde 
apotheek. 
Het logo wordt gekoppeld aan een door de 
lidstaat op te zetten centrale nationale 
website waar de gebruiker de 
authenticiteit van het logo kan 
controleren en gedetailleerde informatie 
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kan vinden over de legaliteit van de 
postorderapotheek in kwestie, alsook 
contactpunten voor verdere informatie en 
klachten en meer advies betreffende de 
identificatie van een legale 
postorderapotheek, bijvoorbeeld door de 
identificatie van de hoofdapotheker.
Legale postorderapotheken gevestigd in 
de Unie en actief op de interne markt 
worden geregistreerd in een Europese 
databank waaraan de centrale nationale 
website is gekoppeld. 
Deze maatregelen worden door de 
Commissie genomen door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater. 
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, inclusief strafmaatregelen, 
om te waarborgen dat de websites van alle 
legale postorderapotheken op hun 
grondgebied het in lid 1 bedoelde EU-logo 
dragen en om te voorkomen dat illegale 
websites die geneesmiddelen verkopen het 
logo gebruiken en met de in lid 1 bedoelde 
centrale website zijn verbonden."

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat op de websites verbonden met het Gemeenschapslogo aan de 
gebruikers wordt uitgelegd hoe zij de legitimiteit van postorderapotheken kunnen controleren. 
Gedetailleerde, voortdurend bijgewerkte databanken moeten op Europees niveau worden 
verschaft. De term "nodige maatregelen" gebruikt in het ontwerpverslag van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid in het voorgestelde artikel 85 quater, lid 
2, is juridisch zwak en moet worden uitgewerkt. Strenge strafmaatregelen, inclusief boetes en 
gevangenisstraffen, moeten in de richtlijn worden opgenomen. Het lid moet worden uitgebreid 
met meer details hierover.
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Amendement 332
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII bis (nieuw) – artikel 85 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Na artikel 85 ter worden titel VII 
bis en artikel 85 quater ingevoegd:

"TITEL VII bis
INTERNETVERKOOP

Artikel 85 quater
1. De Commissie stelt bij gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 121 
bis en onder de voorwaarden van de 
artikelen 121 ter en 121 quater, een EU-
logo vast voor de hoofdpagina van 
apotheeksites op internet, met behulp 
waarvan het publiek kan uitmaken of een 
website die geneesmiddelen te koop 
aanbiedt verbonden is aan een 
geregistreerde apotheek. Het logo wordt 
gekoppeld aan een door de lidstaat op te 
zetten centrale nationale website waar de 
gebruiker de authenticiteit van het logo 
kan controleren en achtergrondinformatie 
kan vinden over de risico's die verbonden 
zijn aan het kopen van geneesmiddelen 
via internet. 
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
geregistreerde apotheeksites op internet 
die aan apotheken op hun grondgebied 
zijn gelieerd, het in lid 1 bedoelde EU-
logo dragen en om te voorkomen dat niet-
geregistreerde apotheeksites het logo 
gebruiken en met de in lid 1 bedoelde 
centrale website zijn verbonden." 

Or. en
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Motivering

Vervangt amendement 39 van het ontwerpverslag. De meeste vervalste geneesmiddelen 
komen de EU binnen via het internet, dat daarom in deze richtlijn moet worden vermeld.

Amendement 333
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII bis (nieuw) – artikel 85 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Na artikel 85 ter worden de 
volgende titel VII bis en het volgende 
artikel 85 quater ingevoegd:

"TITEL VII bis
INTERNETVERKOOP

Artikel 85 quater
1. De Commissie stelt een EU-logo vast 
voor de hoofdpagina van apotheeksites op 
internet, met behulp waarvan het publiek 
kan uitmaken of een website die 
geneesmiddelen te koop aanbiedt 
verbonden is aan een geregistreerde 
apotheek. Het logo is fraudebestendig, het 
omvat kenmerken die helpen te 
voorkomen dat het wordt nagemaakt en 
het wordt ook gekoppeld aan een 
beveiligde centrale website voor de 
lidstaat, die de lidstaat moet opzetten, 
waar de gebruiker de authenticiteit van 
het logo kan controleren en waar 
achtergrondinformatie wordt verstrekt 
over de risico's die aan het kopen van 
geneesmiddelen op internet zijn 
verbonden. 
Deze maatregelen worden door de 
Commissie genomen door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater. 
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2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op 
alle geregistreerde apotheeksites op 
internet die aan apotheken op hun 
grondgebied zijn gelieerd, het in lid 1 
bedoelde EU-logo staat en om te 
voorkomen dat niet-geregistreerde 
apotheeksites het logo gebruiken en met 
de in lid 1 bedoelde centrale website zijn 
verbonden." 

Or. en

Motivering

De meeste vervalste geneesmiddelen komen de EU binnen via internet en daarom moet de 
beveiliging van apotheeksites met een vergunning waterdicht zijn en een fraudebestendig logo 
omvatten dat namaak helpt te voorkomen. 

Amendement 334
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Titel VII bis (nieuw) – Artikel 85 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Na artikel 85 ter worden de 
volgende titel VII bis en het volgende 
artikel 85 quater ingevoegd:

"HOOFDSTUK VII bis
VERKOOP VIA INTERNET

Artikel 85 quater
1. Het is verboden op internet om het even 
welk geneesmiddel of farmaceutische 
specialiteit te verkopen, onverminderd 
andersluidende nationale regels die op de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn van kracht zijn.
2. De Commissie neemt maatregelen om 
de bevolking meer bewust te maken van 
de gezondheidsrisico's die aan het kopen 
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van geneesmiddelen op internet zijn 
verbonden.
Deze maatregelen worden door de 
Commissie vastgesteld door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 121 bis tot 121 quater.
3. De lidstaten die op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
verkoop via internet toestaan, garanderen 
dat deze verkoop permanent door een 
hiertoe aangewezen instantie wordt 
gecontroleerd en leiden gerechtelijke 
procedures in, als deze richtlijn niet wordt 
nageleefd."

Or. it

Amendement 335
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het volgende artikel 85 quinquies 
wordt ingevoegd:

"Artikel 85 quinquies
1. De Commissie neemt in samenwerking 
met de lidstaten maatregelen om het 
bewustzijn bij de bevolking te vergroten 
dat geneesmiddelen kopen van legale 
postorderapotheken op zijn minst even 
veilig is als kopen bij wijkapotheken, 
ziekenhuisapotheken of industriële 
apotheken. Waar deze 
postorderapotheken bestaan of gepland 
zijn, moet in de bedoelde  
bewustmakingscampagnes evenwel ook 
aandacht worden besteed aan de 
gezondheidsrisico's die het gevolg zijn van 
de aankoop van geneesmiddelen van 
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illegale websites, waar sprake moet zijn 
van:
- het ontbreken van advies van 
gekwalificeerde beroepsbeoefenaren uit 
de gezondheidssector; 
- het ontbreken van een garantie voor de 
veiligheid en kwaliteit van de verkochte 
geneesmiddelen.
Daarom moet met de 
bewustmakingscampagnes ook op de 
volgende veiligheidskenmerken worden 
gefocust:
- makkelijk toegankelijke lijsten van 
legale postorderapotheken;
- extra veiligheidsadvies over de manier 
waarop de authenticiteit van websites kan 
worden gecontroleerd;
- gebruik van het EU-logo als officieel 
certificaat voor legale 
postorderapotheken;
- veiligheidsadvies dat duidelijk verschijnt 
op de websites van zoekmachines, 
wanneer een zoekopdracht naar 
geneesmiddelen op internet wordt 
uitgevoerd.
De bewustmakingscampagnes presenteren 
op evenwichtige wijze de risico's en 
voordelen van online geneesmiddelen 
kopen. Postorderapotheken worden 
beschermd tegen 
bewustmakingscampagnes waarin zij met 
opzet of onbedoeld worden voorgesteld als 
onveilig en van lage kwaliteit.
Deze maatregelen worden door de 
Commissie genomen door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater."

Or. en

Motivering

Bewustmakingscampagnes zijn van cruciaal belang om de Europese consumenten te 



AM\808656NL.doc 37/67 PE439.860v01-00

NL

informeren over de risico's van geneesmiddelen kopen van illegale postorderapotheken. 
Omdat legale apotheken een bedreiging voor bestaande apotheken vormen, worden over hen 
geregeld afschrikcampagnes gevoerd, die als bewustmakingscampagnes worden vermomd. 
Hierdoor gaat de bevolking geloven dat alle onlineapotheken gevaarlijk zijn. 
Onlineapotheken moeten tegen valse campagnes worden beschermd.

Amendement 336
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het volgende artikel 85 quinquies 
wordt ingevoegd:

"Artikel 85 quinquies
1. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater 
maatregelen om het bewustzijn bij de 
bevolking te vergroten over de risico's van 
geneesmiddelen kopen op internet, 
bijvoorbeeld:
- waarschuwingen die bovenaan de 
internetpagina in zoekmachines 
verschijnen zodra op internet naar 
geneesmiddelen wordt gezocht;
- algemene voorlichtingscampagnes, in 
samenwerking met de lidstaten;
- makkelijk toegankelijke lijsten van 
geaccrediteerde e-apotheken."

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 40 van het ontwerpverslag. Het is van belang dat de bevolking zich 
meer bewust wordt van de gevaren van vervalste geneesmiddelen.
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Amendement 337
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het volgende artikel 85 quinquies 
wordt ingevoegd:

"Artikel 85 quinquies
1. De Commissie neemt de nodige 
maatregelen om het grote publiek meer 
bewust te maken van de risico's die 
verbonden zijn aan het kopen van 
geneesmiddelen op internet. Deze 
maatregelen kunnen onder meer bestaan 
in:
- algemene voorlichtingscampagnes, in 
samenwerking met de lidstaten;

- makkelijk toegankelijke lijsten van 
geaccrediteerde e-apotheken.

Deze maatregelen worden door de 
Commissie genomen door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater."

Or. en

Motivering

Het is van belang dat het publiek zich meer van de gevaren van vervalste geneesmiddelen 
bewust wordt. Het voorstel voor waarschuwingen die bovenaan de internetpagina in 
zoekmachines verschijnen zodra op internet naar geneesmiddelen wordt gezocht, is evenwel 
zowel onhaalbaar als onpraktisch. De andere veiligheidsmaatregelen in dit amendement 
volstaan om het bewustzijn bij de bevolking met betrekking tot vervalste geneesmiddelen in de 
EU te vergroten.



AM\808656NL.doc 39/67 PE439.860v01-00

NL

Amendement 338
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Het volgende artikel 85 sexies 
wordt ingevoegd:

"Artikel 85 sexies
De lidstaten zorgen ervoor dat alle legale 
postorderapotheken die op de interne 
markt opereren, beroepsnormen en 
richtsnoeren voor apotheekdiensten via 
internet in acht nemen, inclusief een 
specifieke ethische code. Alle 
postorderapotheken zijn verplicht de 
gedragscode duidelijk op hun website te 
plaatsen en contactgegevens voor 
klachten te vermelden.
De lidstaten zorgen ervoor dat het internet 
voortdurend door een hiervoor 
aangewezen instantie op de verkoop van 
geneesmiddelen wordt gecontroleerd en 
ondernemen gerechtelijke stappen, 
inclusief strafmaatregelen, als deze 
richtlijn niet wordt nageleefd."

Or. en

Motivering

De EAMSP (European Association of Mail Service Pharmacies) moet een ethische code 
ontwikkelen, na de reeks normen die zij heeft ontwikkeld op basis van die van de Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain. Deze zijn sinds 2003 de nationale norm in Duitsland 
(11a ApoG, 17 ApoBetrO). De hiervoor aangewezen instanties moeten met aanbieders van 
internetdiensten (internet service providers) samenwerken om illegale websites te voorkomen. 
Strenge strafmaatregelen, inclusief boetes en gevangenisstraffen, moeten in de richtlijn 
worden opgenomen. Het lid moet worden uitgebreid met meer details hierover. 
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Amendement 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quinquies) Het volgende artikel 85 
septies wordt ingevoegd:

"Artikel 85 septies
Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om de verkoop van 
receptgeneesmiddelen via internet te 
beperken of te verbieden."

Or. en

Motivering

In diverse lidstaten gelden op dit moment beperkingen op de verkoop van 
receptgeneesmiddelen via internet. Deze beperkingen moeten kunnen blijven bestaan. 

Amendement 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 sexies (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 sexies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 88 bis bis
De lidstaten ontwerpen in samenwerking 
met de Commissie en na raadpleging van 
de belanghebbende partijen een 
voorlichtingsstrategie inzake de veiligheid 
van fabriekspartijen geneesmiddelen. In 
deze strategie wordt rekening gehouden 
met de diverse nationale wetsbepalingen 
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inzake de levering van geneesmiddelen en 
met het risico dat aan bepaalde methoden 
voor de levering van geneesmiddelen en 
aan illegale handel op internet kleeft."

Or. en

Motivering

Het internet is de belangrijkste bron van illegale geneesmiddelen. Bestelling van 
geneesmiddelen via illegale kanalen moet de burgers worden ontraden. In het bijzonder 
moeten in de lidstaten en overal in Europa maatregelen ter voorlichting van de bevolking 
worden gestimuleerd.

Amendement 341
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 sexies (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 88 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 sexies) Het volgende artikel 88 bis bis 
wordt ingevoegd: 

"Artikel 88 bis bis
De lidstaten ontwerpen in samenwerking 
met de Commissie en na raadpleging van 
de belanghebbende partijen een 
voorlichtingsstrategie inzake de 
betrouwbaarheid van leveranciers van 
geneesmiddelen.  In de strategie wordt 
rekening met de verschillende nationale 
wetgevingen inzake de levering van 
geneesmiddelen gehouden, alsmede met 
de risico's van bepaalde methoden voor de 
levering van geneesmiddelen, bijvoorbeeld 
levering via illegale internethandelaars."

Or. en

Motivering

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

Amendement 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) Paragraaf 1 wordt vervangen door: 

"1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat zien er, gecoördineerd door het 
Bureau, door middel van herhaalde en 
zo nodig onaangekondigde inspecties op 
toe dat de wettelijke voorschriften 
betreffende geneesmiddelen worden 
nageleefd en geven zo nodig opdracht aan 
een officieel controlelaboratorium of een 
ander daartoe aangewezen laboratorium 
om monsters te testen. Deze inspecties 
worden verricht door personeel van de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat, dat gemachtigd moet zijn om:
a) inspecties te verrichten in de 
inrichtingen voor de vervaardiging en de 
handel alsmede in de laboratoria, die 
door de houder van de vergunning voor 
de vervaardiging met de uitvoering van 
controles krachtens artikel 20 zijn 
belast;
b) monsters te nemen;
c) kennis te nemen van alle documenten 
die betrekking hebben op hetgeen wordt 
geïnspecteerd, onder voorbehoud van de 
op 21 mei 1975 in de lidstaten van 
kracht zijnde bepalingen die deze 
bevoegdheid met betrekking tot de 
omschrijving van het bereidingsprocedé
beperken."
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Or. en

Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te garanderen, moeten de inspectieregels 
preciezer worden geformuleerd en algemeen worden toegepast.

Amendement 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In artikel 111, lid 1, wordt alinea 2 
vervangen door:
"2. De bevoegde autoriteit voeren 
herhaalde en zo nodig onaangekondigde 
inspecties uit bij de producenten, 
distributeurs en importeurs van werkzame 
stoffen die als grondstof dienen, bij de 
houders van een vergunning voor de 
vervaardiging, bij handelaars en 
tussenhandelaars, en bij de producenten, 
importeurs en distributeurs van 
excipiënten, als er concrete redenen zijn 
om op grond van informatie waarover de 
autoriteit beschikt of van eerdere gevallen 
te vermoeden dat de wettelijke 
verplichtingen of de richtsnoeren niet 
nageleefd zijn. Deze inspecties kunnen 
ook worden verricht op verzoek van een 
lidstaat, de Commissie of het Bureau."

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van farmaceutische producten te garanderen, moeten de inspectieregels 
preciezer worden geformuleerd en algemeen worden toegepast.
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Amendement 344
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In artikel 111, lid 1, wordt alinea 2 
vervangen door:
"De bevoegde autoriteit verricht ook 
onaangekondigde inspecties bij de 
fabrikanten, distributeurs of importeurs
van werkzame stoffen die bij de 
vervaardiging van de geneesmiddelen als 
grondstof worden gebruikt, bij de 
houders van de vergunningen voor het 
in de handel brengen en bij de 
fabrikanten of importeurs of distributeurs 
van hulpstoffen, indien zij redenen denkt 
te hebben om aan te nemen dat de in 
artikel 47 bedoelde beginselen en 
richtsnoeren inzake goede praktijken bij 
de vervaardiging niet in acht worden 
genomen. Deze inspecties kunnen ook 
worden verricht op verzoek van een 
lidstaat, de Commissie of het Bureau.
De bevoegde autoriteit verricht ook 
onaangekondigd inspecties bij in derde 
landen gevestigde fabrikanten van 
werkzame bestanddelen die bij de 
vervaardiging van de geneesmiddelen als 
grondstof worden gebruikt en van 
hulpstoffen."

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 42 van het ontwerpverslag. Als de middelen van de 27 lidstaten plus de 
Verenigde Staten, Canada en Zwitserland gebundeld worden onder coördinatie van het 
Europees Geneesmiddelenbureau zal het mogelijk worden elke buiten de Gemeenschap 
gevestigde fabrikant van werkzame bestanddelen te inspecteren en zo vervalsing van die 
bestanddelen doeltreffend te bestrijden.
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Amendement 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In artikel 111, lid 1, wordt alinea 2 
vervangen door:
"De bevoegde autoriteit verricht ook 
routine-inspecties of onaangekondigde
inspecties bij de fabrikanten, 
distributeurs of importeurs van 
werkzame stoffen die bij de 
vervaardiging van de geneesmiddelen als 
grondstof worden gebruikt, bij de 
houders van de vergunningen voor het 
in de handel brengen en bij de 
fabrikanten of importeurs of distributeurs 
van hulpstoffen, indien zij redenen denkt 
te hebben om aan te nemen dat de in 
artikel 47 bedoelde beginselen en 
richtsnoeren inzake goede praktijken bij 
de vervaardiging niet in acht worden 
genomen. Deze inspecties worden ook 
verricht op verzoek van een lidstaat, de 
Commissie of het Bureau.
De bevoegde autoriteit verricht ook 
onaangekondigd inspecties bij in derde 
landen gevestigde fabrikanten van 
werkzame bestanddelen die bij de 
vervaardiging van de geneesmiddelen als 
grondstof worden gebruikt en van 
hulpstoffen."

Or. en

Motivering

Kleine wijziging in amendement 2 van de rapporteur. Inspecties moeten verplicht zijn, als 
erom wordt verzocht door een lidstaat, de Commissie of het Bureau.
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Amendement 346
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 - letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in lid 1 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
De bevoegde autoriteit beschikt over een 
toezichtssysteem waarmee wordt gezorgd 
voor:
- periodieke inspecties in de Unie van de 
gebouwen van fabrikanten en importeurs 
van werkzame stoffen die als grondstof 
worden gebruikt, en
- de effectieve follow-up van deze 
inspecties.
De bevoegde autoriteit kan de gebouwen 
van fabrikanten of importeurs van 
excipiënten inspecteren telkens als zij 
redenen meent te hebben om aan te 
nemen dat de in artikel 47 bedoelde wet of 
richtsnoeren inzake goede praktijken bij 
de vervaardiging niet in acht worden 
genomen. 
Er kunnen ook inspecties worden 
uitgevoerd in de gebouwen van houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen, groothandelaars en 
tussenhandelaars die actief zijn in de 
handel in geneesmiddelen.
Om inspecties in de EU en in derde 
landen kan door een lidstaat, de 
Commissie of het Bureau worden 
verzocht.

Or. es

Motivering

Bedoeling met dit amendement is de controle te verstrengen voor alle instanties waarvan het 
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werk gevolgen voor de kwaliteit van geneesmiddelen heeft, maar op een manier die haalbaar 
is met de beschikbare middelen. 

Amendement 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit brengt na iedere 
inspectie als bedoeld in lid 1 verslag uit 
over de naleving door de fabrikant, de 
importeur of de groothandelaar van de 
beginselen en richtsnoeren inzake goede
fabricagepraktijken en goede 
distributiepraktijken als bedoeld in de 
artikelen 47 en 84, en over de naleving 
door de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen van de eisen in titel 
IX.

3. De bevoegde autoriteit brengt na iedere 
inspectie als bedoeld in lid 1 verslag uit 
over de naleving door de fabrikant, de 
importeur, de groothandelaar, de 
handelaar of de tussenhandelaar van de 
beginselen en richtsnoeren inzake goede
fabricage-, distributie-, handels- en
tussenhandelspraktijken als bedoeld in de 
artikelen 47 en 84, en over de naleving 
door de houder van de vergunning voor het 
in de handel brengen van de eisen in titel 
IX.

De bevoegde autoriteit die de inspectie 
heeft verricht, deelt de inhoud van die 
verslagen mede aan de fabrikant, de 
importeur, de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen of aan de 
groothandelaar bij wie de inspectie is 
verricht.

De bevoegde autoriteit die de inspectie 
heeft verricht, deelt de inhoud van die 
verslagen mede aan de fabrikant, de 
importeur, de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen, de 
groothandelaar, de houder van de 
vergunning voor het verhandelen of de 
houder van de tussenhandelsvergunning
bij wie de inspectie is verricht.

Alvorens het verslag goed te keuren stelt 
de bevoegde autoriteit de betrokken 
fabrikant, importeur, houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
of groothandelaar in de gelegenheid 
opmerkingen te maken."

Alvorens het verslag goed te keuren stelt 
de bevoegde autoriteit de betrokken 
fabrikant, importeur, houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen, 
groothandelaar, handelaar of 
tussenhandelaar in de gelegenheid 
opmerkingen te maken.

Or. en
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Motivering

Momenteel moeten fabrikanten de goede fabricagepraktijken (Good Manufacturing Practices,
GMP) volgen en groothandelaars de goede distributiepraktijken (Good Distribution 
Practices, GDP), maar handelaars en tussenhandelaars hoeven geen gestandaardiseerde 
goede praktijken te volgen. Daarom is het om de zwakste schakel in de distributieketen aan te 
pakken belangrijk dat handelaars en tussenhandelaars richtsnoeren volgen als de goede 
handelspraktijken (Good Trade Practices, GTP) en de goede tussenhandelspraktijken (Good 
Brokerage Practices, GBP), die speciaal zijn opgesteld voor personen of entiteiten die 
betrokken bij handels- en tussenhandelsactiviteiten in verband met geneesmiddelen zijn.

Amendement 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen negentig dagen na een in lid 1 
bedoelde inspectie ontvangt de fabrikant, 
importeur of groothandelaar een certificaat 
van goede fabricagepraktijk of goede 
distributiepraktijk indien de inspectie tot 
de conclusie leidt dat hij zich aan de 
beginselen en richtsnoeren inzake goede 
fabricagepraktijken of goede 
distributiepraktijken als bedoeld in de 
communautaire wetgeving houdt.

5. Binnen negentig dagen na een in lid 1 
bedoelde inspectie ontvangt de fabrikant, 
importeur, groothandelaar, handelaar of 
tussenhandelaar een certificaat van goede
fabricage-, distributie-, handels- of
tussenhandelspraktijk indien de inspectie 
tot de conclusie leidt dat hij zich aan de 
beginselen en richtsnoeren inzake goede 
fabricagepraktijken, goede 
distributiepraktijken, goede 
handelspraktijken of goede 
tussenhandelspraktijken als bedoeld in de 
communautaire wetgeving houdt.

Or. en

Motivering

Momenteel moeten fabrikanten de goede fabricagepraktijken (Good Manufacturing Practices, 
GMP) volgen en groothandelaars de goede distributiepraktijken (Good Distribution 
Practices, GDP), maar handelaars en tussenhandelaars hoeven geen gestandaardiseerde 
goede praktijken te volgen. Daarom is het om de zwakste schakel in de distributieketen aan te 
pakken belangrijk dat handelaars en tussenhandelaars richtsnoeren volgen als de goede 
handelspraktijken (Good Trade Practices, GTP) en de goede tussenhandelspraktijken (Good 
Brokerage Practices, GBP), die speciaal zijn opgesteld voor personen of entiteiten die 
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betrokken bij handels- en tussenhandelsactiviteiten in verband met geneesmiddelen zijn.

Amendement 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten laten de door hen afgegeven 
certificaten van goede fabricagepraktijk en
goede distributiepraktijk opnemen in een 
communautaire databank die namens de 
Gemeenschap door het Bureau wordt 
bijgehouden.

6. De lidstaten laten de door hen afgegeven 
certificaten van goede fabricage-, 
distributie-, handels- en
tussenhandelspraktijk opnemen in een 
communautaire databank die namens de 
Gemeenschap door het Bureau wordt 
bijgehouden.

Or. en

Motivering

Momenteel moeten fabrikanten de goede fabricagepraktijken (Good Manufacturing Practices, 
GMP) volgen en groothandelaars de goede distributiepraktijken (Good Distribution 
Practices, GDP), maar handelaars en tussenhandelaars hoeven geen gestandaardiseerde 
goede praktijken te volgen. Daarom is het om de zwakste schakel in de distributieketen aan te 
pakken belangrijk dat handelaars en tussenhandelaars richtsnoeren volgen als de goede 
handelspraktijken (Good Trade Practices, GTP) en de goede tussenhandelspraktijken (Good 
Brokerage Practices, GBP), die speciaal zijn opgesteld voor personen of entiteiten die 
betrokken bij handels- en tussenhandelsactiviteiten in verband met geneesmiddelen zijn.

Amendement 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten laten de door hen afgegeven 
certificaten van goede fabricagepraktijk en

6. De lidstaten laten de door hen afgegeven 
certificaten van goede fabricage-, 
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goede distributiepraktijk opnemen in een 
communautaire databank die namens de 
Gemeenschap door het Bureau wordt 
bijgehouden.

distributie-, handels- en
tussenhandelspraktijk opnemen in een 
communautaire databank die namens de 
Gemeenschap door het Bureau wordt 
bijgehouden.
(Horizontaal amendement: indien het 
wordt aangenomen moet het gehele 
voorstel dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.)

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat alle partijen in de distributieketen een vergunning hebben moet elke 
partij in de distributieketen in de centrale databank die door het Bureau wordt gecreëerd en 
beheerd (Europees Geneesmiddelenbureau, EMEA), controleren of zijn partners in de 
distributieketen de praktijken volgen.

Amendement 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter c
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een inspectie als bedoeld in lid 1 
tot de conclusie leidt dat de persoon zich 
niet aan de beginselen en richtsnoeren 
inzake goede fabricagepraktijken of goede
distributiepraktijken als bedoeld in de 
communautaire wetgeving houdt, wordt 
deze informatie opgenomen in de in lid 6 
bedoelde communautaire databank.

7. Indien een inspectie als bedoeld in lid 1 
tot de conclusie leidt dat de persoon zich 
niet aan de beginselen en richtsnoeren 
inzake goede fabricagepraktijken, goede 
distributiepraktijken, goede 
handelspraktijken of goede 
tussenhandelspraktijken als bedoeld in de 
communautaire wetgeving houdt, wordt 
deze informatie opgenomen in de in lid 6 
bedoelde communautaire databank.

Or. en

Motivering

Momenteel moeten fabrikanten de goede fabricagepraktijken (Good Manufacturing Practices, 
GMP) volgen en groothandelaars de goede distributiepraktijken (Good Distribution 
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Practices, GDP), maar handelaars en tussenhandelaars hoeven geen gestandaardiseerde 
goede praktijken te volgen. Daarom is het om de zwakste schakel in de distributieketen aan te 
pakken belangrijk dat handelaars en tussenhandelaars richtsnoeren volgen als de goede 
handelspraktijken (Good Trade Practices, GTP) en de goede tussenhandelspraktijken (Good 
Brokerage Practices, GBP), die speciaal zijn opgesteld voor personen of entiteiten die 
betrokken bij handels- en tussenhandelsactiviteiten in verband met geneesmiddelen zijn.

Amendement 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedetailleerde 
richtsnoeren met de beginselen voor de in 
artikel 111 bedoelde inspecties vast.

De Commissie stelt gedetailleerde 
richtsnoeren vast met de beginselen voor 
de in artikel 111 bedoelde inspecties, 
waarin met name de nationale instanties 
van de Unie of de lidstaten worden 
aangewezen die met de inspecties zijn 
belast.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor dat de eerste controle plaatsvindt uiterlijk drie jaar nadat het land 
op de in artikel 111 ter bedoelde lijst is geplaatst. De eerste controle moet echter worden 
uitgevoerd voordat het land op de lijst wordt geplaatst, onder meer omdat artikel 51, lid 2, 
bepaalt dat de in een Europees bedrijf voor controles bevoegde persoon van de 
verantwoordelijkheid voor het verrichten van deze controles kan worden ontheven indien de 
producten afkomstig zijn uit landen waarmee de Gemeenschap afspraken heeft gemaakt ter 
waarborging van de kwaliteit van het product.

Amendement 353
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 ter – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een derde land neemt de 
Commissie dit land bij besluit op in een 
lijst indien zijn rechtskader voor naar de 
Gemeenschap uitgevoerde werkzame 
stoffen en de desbetreffende controle en 
handhaving een bescherming van de 
volksgezondheid garanderen die 
gelijkwaardig is aan die in de
Gemeenschap. Hierbij wordt met name 
rekening gehouden met:

1. Op verzoek van een derde land
beoordeelt de Commissie of het 
rechtskader van dit land voor naar de 
Gemeenschap uitgevoerde werkzame 
stoffen en excipiënten en de 
desbetreffende controle en handhaving een
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid garanderen die 
gelijkwaardig is aan dat in de Unie. Als uit 
de beoordeling blijkt dat dit het geval is, 
neemt de Commissie het derde land bij 
besluit op in een lijst. Bij de beoordeling
wordt met name rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 ter – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een derde land neemt de 
Commissie dit land bij besluit op in een 
lijst indien zijn rechtskader voor naar de 
Gemeenschap uitgevoerde werkzame 
stoffen en de desbetreffende controle en 
handhaving een bescherming van de 
volksgezondheid garanderen die 
gelijkwaardig is aan die in de 
Gemeenschap. Hierbij wordt met name 
rekening gehouden met:

1. Op verzoek van een derde land en na de 
bevredigende afsluiting van de inspectie 
door de overeenkomstig artikel 111 bis 
bevoegde instantie neemt de Commissie 
dit land bij besluit op in een lijst indien zijn 
rechtskader voor naar de Gemeenschap 
uitgevoerde werkzame stoffen en de 
desbetreffende controle en handhaving een 
bescherming van de volksgezondheid 
garanderen die gelijkwaardig is aan die in 
de Gemeenschap. Hierbij wordt met name 
rekening gehouden met:

Or. en
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Motivering

Gelet op de ontheffingsmogelijkheid van artikel 51, lid 2, zouden producten zonder enige 
controle op de Europese markt komen en door de consumenten gekocht kunnen worden, als 
de eerste controle pas uiterlijk drie jaar na opneming van het derde land op de lijst van 
artikel 111 ter plaats mag vinden.

Amendement 355
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 ter – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de regelmaat waarmee de goede 
fabricagepraktijken worden geïnspecteerd;

b) de regelmaat waarmee de goede 
fabricagepraktijken herhaald en 
onaangekondigd worden geïnspecteerd;

Or. en

Motivering

Verduidelijking

Amendement 356
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 ter - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Volgens de procedure van artikel 121, 
lid 2, stelt de Commissie richtsnoeren vast 
waarin de eisen van lid 1, onder a) tot en 
met d), in detail worden omschreven.

2. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 121 bis en onder de voorwaarden 
van de artikelen 121 ter en 121 quater 
criteria vast waarin de eisen van lid 1, 
onder a) tot en met d), in detail worden 
omschreven.
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Or. en

Amendement 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In samenwerking met het Bureau en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
controleert de Commissie regelmatig of 
aan de in lid 1 gestelde voorwaarden wordt 
voldaan. De eerste controle vindt plaats
uiterlijk drie jaar nadat het land 
overeenkomstig lid 1 op de lijst is 
geplaatst.

3. In samenwerking met het Bureau en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
controleert de Commissie regelmatig of 
aan de in lid 1 gestelde voorwaarden wordt 
voldaan. De eerste controle vindt plaats om 
te bevestigen dat de in lid 1 bedoelde 
criteria worden nageleefd en wordt op 
gezette tijden, doch ten minste eens in de
drie jaar herhaald.

Or. en

Motivering

Gelet op de ontheffingsmogelijkheid van artikel 51, lid 2, zouden producten zonder enige 
controle op de Europese markt komen en door de consumenten gekocht kunnen worden, als 
de eerste controle pas uiterlijk drie jaar na opneming van het derde land op de lijst van 
artikel 111 ter plaats mag vinden.

Amendement 358
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten verlenen de in 
artikel 46, onder f), en artikel 80, onder 
b), bedoelde accreditatie als de aanvrager 
kan aantonen dat hij bevoegd is om 

Schrappen
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controles op de naleving van goede 
fabricagepraktijken of, in het geval van 
groothandelaars, goede 
distributiepraktijken te verrichten.

Or. es

Motivering

Accreditering van controleurs om na te gaan of fabrikanten van werkzame stoffen de goede 
praktijken bij de vervaardiging volgen en of de goede distributiepraktijken worden gevolgd, 
kan niet als een efficiënte maatregel worden beschouwd, wegens de middelen die dit zou 
vereisen, zonder dat de bevolking meer garanties krijgt wat haar bescherming betreft.

Amendement 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten verlenen de in 
artikel 46, onder f), en artikel 80, onder b), 
bedoelde accreditatie als de aanvrager kan 
aantonen dat hij bevoegd is om controles 
op de naleving van goede 
fabricagepraktijken of, in het geval van 
groothandelaars, goede 
distributiepraktijken te verrichten.

De bevoegde autoriteiten verlenen de in 
artikel 46, onder f), en artikel 80, onder b), 
bedoelde accreditatie als de aanvrager kan 
aantonen dat hij bevoegd is om controles 
op de naleving van goede 
fabricagepraktijken of, in het geval van 
groothandelaars, goede 
distributiepraktijken of, in het geval van 
handelaars, goede handelspraktijken of, 
in het geval van tussenhandelaars, goede 
tussenhandelspraktijken te verrichten.

Or. en

Motivering

Momenteel moeten fabrikanten de goede fabricagepraktijken (Good Manufacturing Practices, 
GMP) volgen en groothandelaars de goede distributiepraktijken (Good Distribution 
Practices, GDP), maar handelaars en tussenhandelaars hoeven geen soortgelijke praktijken 
of richtsnoeren te volgen. Daarom is het om de zwakste schakel in de distributieketen aan te 
pakken belangrijk dat handelaars richtsnoeren volgen als de goede handelspraktijken (Good 
Trade Practices, GTP) en tussenhandelaars de goede tussenhandelspraktijken (Good 
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Brokerage Practices, GBP), die speciaal zijn opgesteld voor personen of entiteiten die 
betrokken bij handels- of tussenhandelsactiviteiten in verband met geneesmiddelen zijn.

Amendement 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de toepassing van deze richtlijn nemen 
de lidstaten de nodige maatregelen om 
samenwerking tussen de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteiten en de 
douaneautoriteiten te waarborgen.

1. Bij de toepassing van deze richtlijn 
nemen de lidstaten de nodige maatregelen 
om samenwerking tussen de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteiten en de 
douaneautoriteiten te waarborgen. Hiertoe 
zien de lidstaten er in overleg met de 
gezondheidssector, inclusief de 
farmaceutische industrie, op toe dat de 
opleiding van douaniers met betrekking 
tot het verschijnsel van 
geneesmiddelenvervalsing wordt 
bevorderd. 
Dit overleg moet worden geïntensiveerd 
via door de Commissie georganiseerde 
programma's voor internationale 
samenwerking. 
2. De lidstaten zien erop toe dat de 
douaniers de nodige middelen ter 
beschikking worden gesteld en zorgen 
ervoor dat de technologie wordt verstrekt 
die met name voor de opsporing van de 
vervalste geneesmiddelen onontbeerlijk is.
3. De Commissie stelt 36 maanden na de 
publicatie van deze richtlijn een verslag 
over de in dit kader ondernomen acties 
op. 

Or. fr

Motivering

Opleiding van de douaniers is een efficiënt instrument om de vervalsing van geneesmiddelen 
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te bestrijden. Er moet dan ook voor worden gezorgd dat de douanemedewerkers adequate 
opleiding krijgen. Bovendien moeten de douaniers beschikken over de nodige technologische 
uitrusting om hun opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Amendement 361
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 ter bis

De in artikel 118 ter bedoelde straffen 
moeten gelijkwaardig zijn aan degene die 
gewoonlijk worden toegepast voor illegale 
handelingen in verband met drugs en 
moeten in alle lidstaten gelijkwaardig zijn, 
overeenkomstig het verdrag van de Raad 
van Europa betreffende de namaak van 
geneesmiddelen en soortgelijke misdrijven 
die de volksgezondheid bedreigen.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 44 van het ontwerpverslag.

Amendement 362
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 ter ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 ter ter
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De Commissie zet een netwerk op 
bestaande uit de Commissie, het Europees 
Geneesmiddelenbureau en de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten om te zorgen 
voor informatie-uitwisseling over de 
maatregelen die genomen zijn om 
geneesmiddelenvervalsing te bestrijden, 
met inbegrip van de bestaande 
sanctiestelsels. Dit netwerk streeft ernaar 
beste praktijken vast te stellen en draagt 
bij tot versterkte samenwerking op het 
gebied van preventie en handhaving. De 
Commissie, het Europees 
Geneesmiddelenbureau en de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten brengen 
verslag uit aan het netwerk over de acties 
die zij hebben ondernomen. 

Or. en

Motivering

Uitwisseling van informatie en beste praktijken zullen bijdragen tot betere handhaving en tot 
de totstandbrenging van een uniform sanctiestelsel in de hele EU. Het is evenwel niet nodig 
dat de Commissie, het Europees Geneesmiddelenbureau en de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten jaarlijks verslag uitbrengen aan het netwerk over de acties die zij hebben 
ondernomen.

Amendement 363
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 quater bis
De Commissie zorgt ervoor dat de 
inbeslagname van verdachte producten de 
handel in legale generische 
farmaceutische producten niet hindert.
De Commissie zorgt er overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de 
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Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden 
van de douaneautoriteiten ten aanzien 
van goederen waarvan wordt vermoed dat 
zij inbreuk maken op bepaalde 
intellectuele-eigendomsrechten en inzake 
de maatregelen ten aanzien van goederen 
waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk 
maken op dergelijke rechten voor dat 
verdachte producten voor een korte 
periode kunnen worden vastgehouden, om 
de nodige controles uit te voeren om na te 
gaan of de producten, met inbegrip van de 
werkzame farmaceutische bestanddelen, 
zijn nagemaakt.

Or. en

Motivering

De handel in nagemaakte geneesmiddelen is mondiaal; nagemaakte producten circuleren via 
doorvoerzones die beter moeten worden gecontroleerd zonder dat de legale handel hierdoor 
wordt gehinderd. Omdat de distributie en het gebruik van nagemaakte geneesmiddelen een 
gevaar voor de volksgezondheid vormen, moet een optreden van de douane, in een geest van 
samenwerking met de derde landen die de gevolgen van deze producten ondervinden, de 
veiligheid van de patiënten garanderen.

Amendement 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 quater bis
De Commissie moet samen met de 
lidstaten de opstelling ondersteunen van 
een internationaal verdrag ter bestrijding 
van de vervalsing van geneesmiddelen 
onder auspiciën van de Verenigde Naties, 
om de bestraffing in verband met de 
vervalsing van geneesmiddelen te 
verstrengen.
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Or. fr

Motivering

Geneesmiddelenvervalsing is een activiteit van internationale misdaadnetwerken geworden 
en tegen dit probleem, dat betrekking heeft op de volksgezondheid, kan alleen binnen de 
Europese grenzen worden opgetreden. 

Amendement 365
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 quater ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 quater ter
De Commissie ziet er in overleg met de 
lidstaten op toe dat gecoördineerde acties 
worden opgezet met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen die 
beschikken over doorvoerzones waar 
geneesmiddelen worden opgeslagen.
De Commissie ziet erop toe dat de 
inbeslagname van verdachte producten de 
handel in legale generische 
geneesmiddelen niet belemmert. 
In het kader van haar internationale 
samenwerking moet de Commissie 
toestaan dat verdachte producten worden 
ingehouden om de nodige controles te 
verrichten.

Or. fr

Motivering

Er moet speciaal aandacht worden besteed aan het controleren van doorvoerzones, in overleg 
met de bevoegde autoriteiten van de betrokken derde landen. Het optreden is vooral 
gebaseerd op overwegingen in verband met de volksgezondheid, met name de risico's als 
gevolg van de verdeling van vervalste geneesmiddelen, in een geest van samenwerking met de 
plaatselijke autoriteiten en om de patiënten te beschermen.
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Amendement 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 quater quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 quater quater
De Commissie organiseert in overleg met 
de lidstaten een informatiecampagne voor 
het grote publiek over de gevaren van de 
vervalsing van geneesmiddelen, inclusief 
de risico's als gevolg van internet.

Or. fr

Motivering

Gelet op het gevaar voor de volksgezondheid en op het uitdijende verschijnsel van de 
vervalsing van geneesmiddelen op internet en de geregistreerde activiteiten van de vervalsers 
is het belangrijk de bevolking meer over de gevaren van de vervalsing van geneesmiddelen te 
informeren. 

Amendement 367
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 121 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het volgende artikel 121 bis wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 121 bis
Uitoefening van de delegatie

1.De bevoegdheid om de in artikel 52 bis 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
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Commissie verleend.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 121 ter en 
121 quater."

Or. en

Amendement 368
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 121 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het volgende artikel 121 ter wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 121 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 52 ter bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
tijd voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij 
aan welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
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onmiddellijk in werking of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het laat de geldigheid van de reeds in
werking zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie." 

Or. en

Amendement 369
Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 121 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het volgende artikel 121 quater 
wordt ingevoegd: 

"Artikel 121 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd. 
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt en treedt 
op de daarin bepaalde datum in werking.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad tegen de vastgestelde gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
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dit doet."

Or. en

Amendement 370
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet op geen enkele 
wijze afbreuk aan het recht van de 
lidstaten om de verkoop via internet van 
geneesmiddelen waarvoor een voorschrift 
vereist is, te beperken of te verbieden.

Or. it

Motivering

In de meeste lidstaten gelden op dit moment beperkingen op de verkoop van geneesmiddelen 
via internet. Deze beperkingen dragen er onder andere toe bij dat vervalsers minder de 
gelegenheid krijgen om vervalste geneesmiddelen aan de bevolking aan te bieden. Ter wille 
van de volksgezondheid en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten deze 
beperkingen van kracht kunnen blijven.

Amendement 371
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn is 
gezorgd voor de veiligheidskenmerken 
voor internetapotheken waarin deze 
wetgeving voorziet. De Commissie legt het 
Europees Parlement en de Raad ook een 
evaluatieverslag voor over de toepassing 
van de veiligheidskenmerken, inclusief 
degene die eventueel betrekking hebben 
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op internetapotheken, als bedoeld in 
artikel 54, onder (o), van Richtlijn 
2001/83/EG en de mate waarin deze naar 
schatting bijdragen tot de vermindering 
van het aantal nagemaakte
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. In dit verslag 
moet een beoordeling worden opgenomen 
van de veiligheidskenmerken van andere 
categorieën geneesmiddelen en van 
internetapotheken, zoals niet aan medisch 
recept onderworpen geneesmiddelen als 
gedefinieerd in Titel VI van Richtlijn 
2001/83/EG. Indien nodig dient de 
Commissie de voorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad in binnen een jaar 
na de publicatie van dit verslag. 

Or. en

Motivering

Internetapotheken zijn een belangrijk aspect van de handel in nagemaakte geneesmiddelen en 
daarom moeten de veiligheidskenmerken die krachtens deze wetgeving in de apotheeksites 
zijn geïntegreerd, na twee jaar worden geëvalueerd. Bepaalde receptvrije geneesmiddelen 
zijn gevoelig voor namaak, zodat een beoordeling hiervan ook deel van deze evaluatie moet 
uitmaken, waarbij de Commissie de mogelijkheid moet onderzoeken om deze producten op 
grond van een risicobeoordeling in het toepassingsgebied van de richtlijn op te nemen.

Amendement 372
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 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), van 
Richtlijn 2001/83/EG en over de mate 
waarin deze naar schatting bijdragen tot 
de vermindering van het aantal 
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nagemaakte geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in de Unie. In dit verslag 
wordt een beoordeling opgenomen van de 
veiligheidskenmerken van andere 
geneesmiddelencategorieën, zoals niet 
aan medisch recept onderworpen 
geneesmiddelen zoals omschreven in Titel 
VI van Richtlijn 2001/83/EG.

Or. fr

Motivering

Alle geneesmiddelen zijn specifieke producten die, als zij worden nagemaakt, rampzalige 
gevolgen voor de gezondheid van de patiënten kunnen hebben.

Amendement 374
Crescenzio Rivellini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis.  Overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vastgelegde subsidiariteitsbeginsel doet 
deze richtlijn op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht van de lidstaten om 
beperkingen op te leggen wat de verkoop 
via internet betreft van geneesmiddelen 
waarvoor een voorschrift vereist is. 

Or. it

Motivering

In de meeste lidstaten gelden op dit moment beperkingen op de verkoop van geneesmiddelen 
via internet. Deze beperkingen hebben bewezen doeltreffend te zijn om ervoor te zorgen dat 
vervalsers minder de gelegenheid krijgen om vervalste geneesmiddelen aan de bevolking aan 
te bieden.  Daarom moeten deze beperkingen, ter wille van de volksgezondheid en 
overeenkomstig het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel, van kracht kunnen 
blijven, als blijkt dat zij doeltreffend zijn om het verschijnsel van vervalste geneesmiddelen te 
voorkomen.  
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