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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, 
geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0668),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0513/2008),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. merkt op dat de formulering van sommige bepalingen van de voorgestelde richtlijn 
betreffende de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen aangepast zullen moeten worden in 
het licht van de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de EU;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
de artikelen 95 en 152,
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Or. en

Motivering

Het doel van deze richtlijn is niet alleen de werking van de interne markt voor geneesmiddelen te 
waarborgen, maar ook een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid in de EU.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de Gemeenschap is sprake van een 
zorgwekkende toename van 
geneesmiddelen die qua identiteit, 
geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. 
Deze geneesmiddelen bevatten doorgaans 
minderwaardige, vervalste of verkeerd 
gedoseerde – al dan niet werkzame –
bestanddelen of helemaal geen werkzame 
bestanddelen en vormen daarom een grote 
bedreiging voor de volksgezondheid.

(2) In de Gemeenschap is sprake van een 
zorgwekkende toename van 
geneesmiddelen die qua identiteit, 
geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. 
Deze geneesmiddelen bevatten doorgaans 
minderwaardige, vervalste of verkeerd 
gedoseerde – al dan niet werkzame –
bestanddelen of helemaal geen werkzame 
bestanddelen en vormen daarom een grote 
bedreiging voor de volksgezondheid en 
ondermijnen het vertrouwen van het 
publiek in geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Vervalste geneesmiddelen kunnen het vertrouwen van het publiek in geneesmiddelen ernstig 
schaden. 

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Deze richtlijn laat de bepalingen op 
het gebied van de intellectuele en 
industriële eigendomsrechten onverlet en 
heeft specifiek ten doel te verhinderen dat 
vervalste geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden.
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Or. en

Motivering

In deze richtlijn moet het accent liggen op de gevolgen voor de volksgezondheid en moet niet 
worden ingegaan op mogelijke problemen in verband met intellectuele eigendom of 
octrooirechten.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De Commissie en de lidstaten 
moeten hun steun geven aan het nieuwe 
ontwerpverdrag van de Raad van Europa 
betreffende de namaak van 
geneesmiddelen en soortgelijke misdrijven 
die de volksgezondheid bedreigen, dat 
naar verwachting in 2010 zal kunnen 
worden geparafeerd.

Or. en

Motivering

Er is een nieuw internationaal rechtsinstrument nodig, in de vorm van een overeenkomst waarbij 
nieuwe wetgeving wordt geïntroduceerd, onder meer een nieuw strafbaar feit in verband met 
geneesmiddelencriminaliteit, waarbij specifieke sancties worden vastgesteld voor het namaken 
van geneesmiddelen en het aantasten van de kwaliteit ervan, en waarbij jurisdictieregels worden 
vastgesteld die ervoor zorgen dat de belangen van de slachtoffers van 
geneesmiddelencriminaliteit kunnen worden beschermd.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Naar schatting zijn 
geneesmiddelen die via internet worden 
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gekocht op sites die hun werkelijke fysieke 
adres niet vermelden, in meer dan 50% 
van de gevallen vervalst. Daarom moet 
onderscheid worden gemaakt tussen 
legale postorder- of internetapotheken en 
de illegale distributieketen waartoe niet-
gecontroleerde internetaankopen 
behoren. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat de verkoop van 
geneesmiddelen via internet voortdurend 
door aangewezen instanties wordt 
gecontroleerd. 

Or. en

Motivering

Aangezien bepaalde lidstaten internetverkoop als onderdeel van de legale distributieketen 
beschouwen, moet de internetverkoop hier aan de orde komen. De International Medical 
Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT) van de Wereldgezondheidsorganisatie schat 
dat geneesmiddelen die worden verkocht via sites die hun fysieke adres verhullen, in meer dan 
de helft van de gevallen vervalst zijn. Deze situatie moet dus niet worden genegeerd en moet in 
de richtlijn aan de orde komen.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) De Europese burgers 
moeten bewust worden gemaakt van het 
feit dat het bestellen van producten via 
niet-gecontroleerde internetsites of uit de 
illegale distributieketen een gevaar 
inhoudt voor hun gezondheid. De 
Commissie moet samen met de lidstaten 
maatregelen nemen om het grote publiek 
meer bewust te maken van de risico's die 
verbonden zijn aan het kopen van 
geneesmiddelen op internet. De burgers 
moeten via openbare 
bewustmakingscampagnes worden 
geïnformeerd over de vraag of hun 
internetapotheek officieel is geregistreerd 



PR\800835NL.doc 9/44 PE430.883v02-00

NL

en door openbare instanties wordt 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Bewustmaking is een essentieel element in de strijd tegen de verspreiding van vervalste 
geneesmiddelen via internetverkoop. Voorlichtingsinitiatieven zijn van cruciaal belang, want als 
de klant bewust en welingelicht is, kan hij vervalste medicijnen vermijden.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Transporteurs vormen een belangrijke schakel van de distributieketen. De Commissie tracht 
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meer het accent te leggen op activiteiten van personen als handelaars en tussenhandelaars, die 
een zwakke schakel vormen omdat zij nog niet onder verantwoordings- en 
aansprakelijkheidsregels vallen. Daarom is het van belang om zowel handelaars als 
tussenhandelaars expliciet te vermelden.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Teneinde rekening te houden met 
nieuwe risicoprofielen en tegelijk de 
werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te garanderen, moeten op 
communautair niveau verplichte 
veiligheidskenmerken worden vastgesteld 
die de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van receptgeneesmiddelen 
moeten waarborgen. Bij de invoering van 
verplichte veiligheidskenmerken voor 
receptgeneesmiddelen moet terdege 
rekening worden gehouden met de 
bijzonderheden van bepaalde 
geneesmiddelen of categorieën 
geneesmiddelen, zoals generieke 
geneesmiddelen en hulpstoffen.

Hiertoe behoren het risico dat 
geneesmiddelen gezien hun prijs en 
gevallen in het verleden in de 
Gemeenschap en daarbuiten vervalsingen 
zijn, alsook de gevolgen van vervalsingen 
voor de volksgezondheid gezien de 
specifieke kenmerken van de 
geneesmiddelen in kwestie of de ernst van 
de te behandelen ziekten.
Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
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de Commissie het Europees Parlement en
de Raad een evaluatieverslag voorleggen 
over de toepassing van de 
veiligheidskenmerken als bedoeld in 
artikel 54, onder (o), van Richtlijn 
2001/83/EG en de mate waarin deze naar 
schatting bijdragen tot de vermindering 
van het aantal nagemaakte 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. In dit verslag 
moet een beoordeling worden opgenomen 
van de veiligheidskenmerken van andere 
categorieën geneesmiddelen, zoals niet 
aan medisch recept onderworpen 
geneesmiddelen als gedefinieerd in Titel 
VI van Richtlijn 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Het effect van de geplande veiligheidskenmerken moet na vijf jaar worden beoordeeld. Dan kan 
worden beoordeeld in hoeverre zij hebben bijgedragen tot een vermindering van het aantal 
vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen. Deze evaluatie moet het ook mogelijk 
maken de voor de hele EU geldende veiligheidskenmerken uit te breiden tot receptvrije 
geneesmiddelen. Voor het ogenblik is het redelijk en passend de toepassing van de 
veiligheidskenmerken te beperken tot receptgeneesmiddelen. Om hogere kosten voor de 
Europese burger te voorkomen moeten onnodige lasten als gevolg van regelgeving worden 
vermeden.   

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voor herverpakkers moeten dezelfde gedragsregels gelden als voor de oorspronkelijke fabrikant 
en zij moeten dezelfde mate van integriteit van het geneesmiddel garanderen. Zij moeten ervoor 
zorgen dat er geen vervalste geneesmiddelen als gevolg van hun handelingen in de 
distributieketen belanden. Gezien de aard van hun activiteiten hebben herverpakkers niet alleen 
een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van patiënten en medici, maar ook ten aanzien 
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van de oorspronkelijke fabrikant en de houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
van de producten die zij manipuleren. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ook vervalste hulpstoffen kunnen een ernstig gezondheidsrisico opleveren en moeten dus onder 
deze richtlijn komen te vallen. Zij kunnen tot ernstige ongelukken leiden (in Haïti stierven in 
1995 89 mensen en in 1996 tenminste 59 kinderen; in India overleden in 1998 30 kinderen). 

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Routine-inspecties leveren gewoonlijk weinig op bij het opsporen van vervalste geneesmiddelen; 
risicoanalyse en gerichte inspecties zijn veel doeltreffender.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten doeltreffende 
sancties stellen op handelingen in 
verband met vervalste geneesmiddelen. 
Deze sancties moeten ten minste 
gelijkwaardig zijn aan die welke 
gewoonlijk van toepassing zijn op illegale 
handelingen in verband met narcotica. De 
Commissie kan algemene richtsnoeren 
uitvaardigen voor zo'n effectief 
strafrechtelijk sanctiestelsel. In Richtlijn 
2001/83/EG moeten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met het oog op de 
handhaving van de nieuwe voorschriften 
inzake veiligheidskenmerken.

Or. en

Motivering

Handhaving is essentieel op dit gebied. Sancties zullen een nuttig afschrikkingseffect hebben. 
Een en ander kan alleen werken als er in de gehele EU een gelijkwaardig sanctiestelsel wordt 
ingevoerd dat ervoor zorgt dat criminelen geen lidstaat met een soepeler sanctiestelsel kunnen 
kiezen. Als de toepassingssfeer van strafrechtelijke sancties wordt uitgebreid tot handelingen in 
verband met vervalste medicijnen en er specifieke handhavingsbepalingen worden ingevoerd 
voor de nieuwe voorschriften inzake veiligheidskenmerken, worden de patiënten doeltreffender 
beschermd. 
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Vervalsing van geneesmiddelen is 
een wereldwijd probleem dat effectieve en 
versterkte internationale coördinatie en 
samenwerking vergt, opdat de strategieën 
voor de bestrijding van 
geneesmiddelenvervalsing doeltreffender 
kunnen worden.

Or. en

Motivering

Om de vervalsing van geneesmiddelen een halt toe te kunnen roepen is meer coördinatie van en 
samenwerking tussen overheidsinstanties (volksgezondheid, politie, douane, plaatselijke 
administratieve eenheden, rechterlijke instanties) van wezenlijk belang.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Aangezien het doel de werking van de 
interne markt voor geneesmiddelen te 
garanderen en tegelijk een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid te 
waarborgen tegen geneesmiddelen die op 
grond van een vervalste identiteit, 
geschiedenis of oorsprong illegaal zijn, niet 
op toereikende wijze door de lidstaten kan 
worden bereikt omdat zij afzonderlijk geen 
geharmoniseerde maatregelen kunnen 
vaststellen die voor de hele Gemeenschap 
gelden, en dus beter op 
Gemeenschapsniveau kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
maatregelen nemen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het 
Verdrag. Overeenkomstig het in hetzelfde 

(18) Aangezien het doel de werking van de 
interne markt voor geneesmiddelen te 
garanderen en tegelijk een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid te 
waarborgen tegen geneesmiddelen die op 
grond van een vervalste identiteit, 
geschiedenis of oorsprong illegaal zijn, niet 
op toereikende wijze door de lidstaten kan 
worden bereikt omdat zij afzonderlijk geen
geharmoniseerde maatregelen kunnen 
vaststellen die voor de hele Gemeenschap 
gelden, en dus beter op 
Gemeenschapsniveau kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
maatregelen nemen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het 
Verdrag. Bestaande strengere 
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artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze richtlijn niet verder dan wat 
nodig is om deze doelstelling te 
verwezenlijken.

veiligheidsmaatregelen in de lidstaten 
kunnen worden gehandhaafd. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten strengere voorschriften kunnen handhaven.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 1 wordt na punt 2 het 
volgende punt 2 bis ingevoegd:
(2 bis) Vervalst geneesmiddel: 
Een geneesmiddel met een valse 
vermelding van:
a) de identiteit, waaronder begrepen de 
verpakking, etikettering, naam en 
samenstelling wat betreft de bestanddelen 
en de sterkte van het geneesmiddel; en/of; 
b) de oorsprong, waaronder begrepen de 
fabrikant, het land van vervaardiging, de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen; en/of;
c) de geschiedenis, waaronder begrepen 
de registers en documenten met 
betrekking tot de distributieketen.
Deze definitie heeft geen betrekking op 
overtredingen van de wetgeving inzake 
intellectuele en industriële 
eigendomsrechten of octrooirechten.

Or. en
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Motivering

Er moet een definitie worden gegeven van wat onder vervalste geneesmiddelen wordt verstaan, 
want dat is momenteel onduidelijk. In deze richtlijn moet het accent liggen op de gevolgen voor 
de volksgezondheid en moet niet worden ingegaan op mogelijke problemen in verband met 
intellectuele eigendom of octrooirechten.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 1 wordt na punt 2 bis 
het volgende punt 2 ter ingevoegd:
(2 ter) Werkzaam farmaceutisch 
bestanddeel: Een stof of een mengsel van 
stoffen bestemd om gebruikt te worden 
voor de vervaardiging van een 
geneesmiddel en die/dat bij gebruik bij de 
productie ervan een werkzaam 
bestanddeel van dat geneesmiddel wordt.  
Dergelijke stoffen zijn bestemd om 
farmaceutische werkzaamheid of een 
ander rechtstreeks effect op te leveren bij 
de diagnose, genezing, afzwakking, 
behandeling of preventie van ziekte of om 
de structuur en werking van het lichaam 
te beïnvloeden. 

Or. en

Motivering

Het begrip werkzame farmaceutische bestanddelen moet worden gedefinieerd. De definitie komt 
overeen met de richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen.
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Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) In artikel 1 wordt na punt 3 bis het 
volgende punt 3 ter ingevoegd:
(3 bis) Hulpstof: 
Een stof of een samengesteld product dat 
geen werkzaam farmaceutisch 
bestanddeel en geen verpakkingsmateriaal 
is en die/dat bestemd is om gebruikt te 
worden voor de vervaardiging van een 
geneesmiddel. 

Or. en

Motivering

Het begrip hulpstof moet worden gedefinieerd. Een hulpstof is een wezenlijk bestanddeel van het 
farmaceutische eindproduct dat door het lichaam wordt geabsorbeerd, en nagemaakte 
hulpstoffen leveren dus een risico op voor de volksgezondheid. 

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'17 bis. Handel in geneesmiddelen: '17 bis. Handel: 
‘iedere activiteit die erin bestaat 
onafhankelijk namens een andere persoon 
te onderhandelen over de verkoop of 
aankoop van geneesmiddelen, dan wel 
geneesmiddelen te factureren of te 
makelen, uitgezonderd het verstrekken van
geneesmiddelen aan het publiek, en die 
niet onder de definitie van groothandel 
valt.'

'iedere activiteit die erin bestaat 
onafhankelijk namens een andere persoon 
te onderhandelen over de verkoop of 
aankoop van geneesmiddelen, werkzame 
farmaceutische bestanddelen of 
hulpstoffen, dan wel deze te factureren, 
uitgezonderd het verstrekken ervan aan het 
publiek, en die niet onder de definitie van 
groothandel valt.'
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Or. en

Motivering

Er wordt niet alleen gehandeld in geneesmiddelen, maar ook in werkzame farmaceutische 
bestanddelen en hulpstoffen; daarom is het van belang deze expliciet in de tekst te vermelden.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na punt 17 bis 
het volgende punt 17 ter ingevoegd:
"17 ter. Tussenhandel:
elke activiteit in verband met de verkoop 
of aankoop van geneesmiddelen, 
werkzame farmaceutische bestanddelen of 
hulpstoffen, uitgezonderd verstrekking 
aan kleinhandel en groothandel als 
gedefinieerd in punt 17, wanneer deze 
activiteit geen fysieke afhandeling 
inhoudt en bestaat in het onafhankelijk 
namens een andere natuurlijke of 
rechtspersoon bemiddelen.

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen handelen en bemiddelen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 2 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘(3) Onverminderd lid 1 en artikel 3, punt 
4, is titel IV van deze richtlijn van 
toepassing op uitsluitend voor uitvoer 
bestemde geneesmiddelen en op 
tussenproducten, alsmede op als grondstof 
gebruikte werkzame stoffen.'

‘(3) Onverminderd lid 1 en artikel 3, punt 
4, is titel IV van deze richtlijn van 
toepassing op uitsluitend voor uitvoer 
bestemde geneesmiddelen en op 
tussenproducten, alsmede op als grondstof 
gebruikte werkzame stoffen en op 
hulpstoffen.'

Or. en

Motivering

Ook vervalste hulpstoffen kunnen een ernstig gezondheidsrisico opleveren en moeten dus onder 
deze richtlijn komen te vallen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 – letter f) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘(f) de beginselen en richtsnoeren inzake 
goede praktijken bij de vervaardiging van 
geneesmiddelen na te leven en 
dientengevolge als werkzame stoffen 
uitsluitend grondstoffen te gebruiken die 
vervaardigd zijn overeenkomstig de 
uitvoerige richtsnoeren inzake goede 
praktijken bij de vervaardiging van 
grondstoffen. Hiertoe controleert de houder 
van de vergunning voor de vervaardiging 
zelf of via een hiertoe door de bevoegde 
autoriteit van een lidstaat geaccrediteerde 
instantie of de fabrikant van de werkzame 
stoffen zich houdt aan goede 
fabricagepraktijken;'

‘(f) de beginselen en richtsnoeren inzake 
goede praktijken bij de vervaardiging van 
geneesmiddelen na te leven en 
dientengevolge als werkzame stoffen 
uitsluitend grondstoffen te gebruiken die 
vervaardigd en gedistribueerd zijn 
overeenkomstig de uitvoerige richtsnoeren 
inzake goede praktijken bij de 
vervaardiging en distributie van 
grondstoffen. Hiertoe controleert de houder 
van de vergunning voor de vervaardiging 
zelf of via een hiertoe door de bevoegde 
autoriteit van een lidstaat geaccrediteerde 
instantie of de fabrikant van de werkzame 
stoffen zich houdt aan goede 
fabricagepraktijken. Voor hulpstoffen 
gelden dezelfde voorwaarden inzake 
goede fabricage- en distributiepraktijken.'

Or. en



PR\800835NL.doc 21/44 PE430.883v02-00

NL

Motivering

Ook hulpstoffen kunnen worden vervalst en kunnen dus een gezondheidsrisico opleveren. 
Daarom moeten voor hulpstoffen dezelfde voorwaarden gelden als voor werkzame bestanddelen.  

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt g bis wordt 
toegevoegd:
'(g bis) de authenticiteit en kwaliteit van 
de werkzame bestanddelen en de 
hulpstoffen te verifiëren.' 

Or. en

Motivering

Ook hulpstoffen kunnen worden vervalst en kunnen dus een gezondheidsrisico opleveren. 
Daarom moet de kwaliteit en authenticiteit ervan worden geverifieerd.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 ter – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bij hun vervaardiging goede 
fabricagepraktijken zijn toegepast die ten 
minste gelijkwaardig zijn aan die welke 
door de Gemeenschap zijn vastgesteld; en

(a) zij vervaardigd zijn in inrichtingen die 
voldoen aan de in de EU geldende goede 
praktijken bij de vervaardiging of aan 
goede fabricagepraktijken die ten minste 
gelijkwaardig zijn aan die welke door de 
Gemeenschap zijn vastgesteld. De 
naleving van goede fabricagepraktijken 
moet worden gecontroleerd door middel 
van inspecties;

Or. en
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Motivering

Elke fabriek in een derde land waar werkzame bestanddelen worden gefabriceerd voor Europese 
geneesmiddelen moet worden geïnspecteerd.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij vergezeld gaan van een schriftelijke 
verklaring van het exporterende derde land 
dat de normen inzake goede 
fabricagepraktijken die voor de fabriek die 
de uitgevoerde werkzame stof vervaardigt 
gelden, ten minste gelijkwaardig zijn aan 
die welke door de Gemeenschap zijn 
vastgesteld, en dat de fabriek onderworpen 
is aan controle en handhaving die 
garanderen dat deze goede 
fabricagepraktijken niet kunnen worden 
omzeild.

b) zij vergezeld gaan van een schriftelijke 
verklaring van het exporterende derde land 
dat de normen inzake goede 
fabricagepraktijken die voor de fabriek die 
de uitgevoerde werkzame stof vervaardigt 
gelden, ten minste gelijkwaardig zijn aan 
die welke door de Gemeenschap zijn 
vastgesteld, en dat de fabriek onderworpen 
is aan regelmatige controle en 
doeltreffende handhaving van goede 
fabricagepraktijken die garanderen dat het 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid ten minste gelijkwaardig 
is aan het niveau in de Gemeenschap en 
dat, indien blijkt dat deze normen niet 
worden nageleefd, deze informatie 
onverwijld door het exporterende derde 
land aan de Gemeenschap wordt 
doorgegeven.

Or. en

Motivering

De bescherming in derde landen moet minstens gelijkwaardig zijn aan die in de Gemeenschap. 
Gevallen van niet-naleving moeten onmiddellijk door het exporterende derde land bij de 
Gemeenschap worden gemeld.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 47 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'De in artikel 46, onder f), en artikel 46 ter 
bedoelde beginselen inzake goede 
praktijken bij de vervaardiging van 
werkzame stoffen die als grondstof worden 
gebruikt, worden vastgesteld in de vorm 
van gedetailleerde richtsnoeren.' 

'De in artikel 46, onder f), en artikel 46 ter 
bedoelde beginselen inzake goede 
praktijken bij de vervaardiging en 
distributie van werkzame stoffen die als 
grondstof worden gebruikt en van 
hulpstoffen, worden vastgesteld in de 
vorm van gedetailleerde richtsnoeren.'

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 52 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de Gemeenschap gevestigde importeurs 
en fabrikanten van werkzame stoffen die 
als grondstof worden gebruikt, stellen de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij 
gevestigd zijn, in kennis van hun adres.

In de Gemeenschap gevestigde importeurs,
fabrikanten en distributeurs van werkzame 
stoffen die als grondstof worden gebruikt 
en van hulpstoffen, stellen de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd 
zijn, in kennis van hun adres.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – letter o
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

'o) veiligheidskenmerken aan de hand 
waarvan geneesmiddelen waarvoor een 
medisch recept zoals omschreven in titel 
VI vereist is, uitgezonderd 
radiofarmaceutica, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd. Voor generieke 
receptgeneesmiddelen als gedefinieerd in 
Titel VI zijn veiligheidskenmerken 
verplicht indien de Commissie zulks nodig 
acht op grond van een risicobeoordeling 
overeenkomstig artikel 54 bis, lid 4.

Or. en

Motivering

Voor receptgeneesmiddelen moeten verplichte veiligheidskenmerken gelden. Voor generieke 
geneesmiddelen moet die verplichting gaan gelden indien dat op grond van een 
risicobeoordeling noodzakelijk blijkt.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de extrakosten worden zo laag 
mogelijk gehouden.

Or. en

Motivering

Veiligheidskenmerken moeten worden geharmoniseerd aan de hand van duidelijke criteria. Zij 
moeten ook waarborgen dat de hulpstof niet vervalst is. Ook moeten de extrakosten zo laag 
mogelijk worden gehouden. 
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidskenmerken worden als 
gelijkwaardig beschouwd wanneer zij 
dezelfde mate van efficiëntie bieden voor 
het waarborgen van identificatie, 
authenticatie, traceerbaarheid en 
echtheid, alsook dezelfde technische 
moeilijkheidsgraad van duplicatie 
vertonen als het oorspronkelijke 
veiligheidskenmerk. 

Or. en

Motivering

Voor herverpakkers moeten dezelfde gedragsregels gelden als voor de oorspronkelijke fabrikant 
en zij moeten dezelfde mate van integriteit van het geneesmiddel garanderen. 

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het volksgezondheidsrisico.

Or. en

Motivering

Bescherming van de volksgezondheid is essentieel. 
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De wetgeving is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen, niet de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. Vertrouwelijke commerciële informatie moet wel worden 
beschermd.

Amendement 34

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

-a) In artikel 80 wordt na punt c, het 
volgende punt c bis ingevoegd:
c bis) controleren of de geneesmiddelen 
die hij heeft gekocht niet vervalst zijn, 
door het veiligheidskenmerk op de 
buitenste verpakking te authenticeren;

Or. en

Motivering

Elke speler in de legale distributieketen moet de authenticiteit van de geneesmiddelen die hij in 
zijn bezit heeft controleren; alleen zo kan worden voorkomen dat het van eigenaar wisselen van 
geneesmiddelen een moment wordt waarop vervalste geneesmiddelen in de legale 
distributieketen kunnen belanden.

Amendement 35

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,

- partijnummer,
- registratienummer van de vergunning 
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voor het in de handel brengen;

Or. en

Motivering

Tussenhandel moet ook worden vermeld, omdat die nog minder geregeld en betrouwbaar is dan 
handel. Deze richtlijn moet de huidige leemte opvullen door de tussenhandel op te nemen en 
daarmee de werking van de legale distributieketen beter af te schermen.

Amendement 36

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

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 geneesmiddelen waarbij hij een 
overtreding constateert of vermoedt van 
artikel 6, lid 1 van deze richtlijn.

- artikel 6, lid 1, van deze richtlijn; Wanneer deze overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen een 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.'

- 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.
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.'

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.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van groothandel naar derde 
landen zijn artikel 76, artikel 80, onder c) 
en i), en de artikelen 81 en 82 niet van 
toepassing. Voorts is artikel 80, onder b), 
niet van toepassing wanneer het 
geneesmiddel rechtstreeks uit een derde 
land wordt ontvangen.

De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
vanaf hun grondgebied geen vervalste 
geneesmiddelen worden gedistribueerd of 
uitgevoerd naar derde landen. Deze 
richtlijn laat de bepalingen van de 
Overeenkomst van Istanboel betreffende 
de verstrekking van geneesmiddelen aan 
derde landen in noodsituaties onverlet.  
Voor elke levering van geneesmiddelen 
aan een persoon die gemachtigd of 
gerechtigd is geneesmiddelen te verkopen 
aan het publiek in een derde land, 
bewaart de gemachtigde groothandelaar 
een documentatie, 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:
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– datum,
- naam van het geneesmiddel,
- ontvangen of geleverde hoeveelheid,
- naam en adres van de leverancier of de 
ontvanger naar gelang van het geval.
De gemachtigde groothandelaar houdt 
deze documentatie gedurende vijf jaar 
voor inspectie ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten;

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet ook bijdragen tot vermindering van groothandel in vervalste medicijnen voor 
derde landen. Zwakkere regels voor uitvoer of doorvoer naar derde landen zou de 
geloofwaardigheid van het streven van de Gemeenschap naar verstrekte internationale 
samenwerking bij de bestrijding van nagemaakte geneesmiddelen ondermijnen. Daarom moeten 
er geen uitzonderingen worden toegestaan. Wel moeten de bepalingen van de Overeenkomst van 
Istanboel worden toegepast voor geneesmiddelen die om humanitaire redenen aan derde landen 
worden verstrekt om slachtoffers van natuurrampen of andere rampen te helpen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 ter - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen die in geneesmiddelen handelen, 
garanderen dat voor de verhandelde
geneesmiddelen een vergunning voor het in 
de handel brengen bestaat die is verleend 
volgens Verordening (EG) nr. 726/2004 of 
door de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat overeenkomstig deze richtlijn. 
Daarnaast zijn de voorschriften van artikel 
80, onder d) tot en met h), van toepassing.

Personen die handel of tussenhandel in 
geneesmiddelen bedrijven, garanderen dat 
voor de betrokken geneesmiddelen een 
vergunning voor het in de handel brengen 
bestaat die is verleend volgens 
Verordening (EG) nr. 726/2004 of door de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
overeenkomstig deze richtlijn. Daarnaast 
zijn de voorschriften van artikel 80, onder 
b) tot en met h), van toepassing.

Or. en

Motivering

Kennisgevingen volstaan niet om te waarborgen dat handelaars en tussenhandelaars bepaalde 
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veiligheidsnormen naleven. Bovendien moeten zij verantwoording afleggen zijn voor hun 
handelingen en aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van namaak. Die doelen kunnen 
met zo'n vergunning worden bereikt.

Amendement 39

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 een Titel 
VII bis en een 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 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. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 121, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
geregistreerde 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-
geregistreerde apotheeksites het logo 
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gebruiken en verbonden zijn met de in lid 
1 bedoelde centrale website. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 40

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:
- waarschuwingen die bovenaan de 
internetpagina in zoekmachines 
verschijnen zodra er op internet naar 
geneesmiddelen wordt gezocht;
- algemene voorlichtingscampagnes, in 
samenwerking met de lidstaten;
- makkelijk toegankelijke lijsten van 
geaccrediteerde e-apotheken.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 121, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat het publiek zich meer bewust wordt van de gevaren van vervalste 
geneesmiddelen.

Amendement 41

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 de verkoop 
van geneesmiddelen via internet 
voortdurend door aangewezen instanties 
wordt gecontroleerd en onderneemt 
gerechtelijke stappen in geval van niet-
naleving van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat illegale e-apotheken worden opgespoord zodat criminele netwerken die 
geneesmiddelen vervalsen kunnen worden ontmanteld.

Amendement 42

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) Artikel 111, lid 1, tweede alinea 
wordt 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 
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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

Als de middelen van de 27 lidstaten plus de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland gebundeld 
worden onder coördinatie van EMEA zal het mogelijk worden elke buiten de Gemeenschap 
gevestigde fabrikant van werkzame bestanddelen te inspecteren en zo vervalsing van die 
bestanddelen doeltreffend te bestrijden.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 16 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 116 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Artikel 116, lid 2 wordt als volgt 
gewijzigd:
De vergunning wordt eveneens 
geschorst, ingetrokken of gewijzigd 
wanneer blijkt dat de krachtens de 
artikelen 8 en 10 tot en met 11 ter 
ondersteuning van de aanvraag 
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ingediende gegevens onjuist zijn of niet 
zijn gewijzigd in overeenstemming met 
artikel 23, wanneer niet voldaan is aan 
voorwaarden of eisen overeenkomstig 
artikel 21 bis, 22 of 22 bis, wanneer de in 
artikel 112 bedoelde controles niet 
hebben plaatsgevonden of wanneer de in 
artikel 111 bedoelde inspecties uitwijzen 
dat de goede fabricagepraktijken of goede 
distributiepraktijken niet worden 
nageleefd.

Or. en

Motivering

Een bevoegde autoriteit die inspecties verricht heb je om een oplossing te bieden wanneer iets 
niet volgens plan verloopt; daarom is het relevant hier expliciet te vermelden dat de houder van 
een vergunning, wanneer een inspectie onregelmatigheden aan het licht brengt, de gevolgen 
daarvan zal moeten dragen totdat het probleem is opgelost. In bepaalde gevallen zal dat 
betekenen dat hij zijn vergunning kwijtraakt.

Amendement 44

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 sancties 
moeten gelijkwaardig zijn aan die welke 
gewoonlijk van toepassing zijn op illegale 
handelingen in verband met narcotica en 
moeten in alle lidstaten gelijkwaardig zijn. 

Or. en

Motivering

Handhaving is essentieel op dit gebied. Sancties zullen een nuttig afschrikkingseffect hebben. 
Een en ander kan alleen werken als er in de gehele EU een gelijkwaardig sanctiestelsel wordt 
ingevoerd dat ervoor zorgt dat criminelen geen lidstaat met een soepeler sanctiestelsel kunnen 
kiezen.
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Amendement 45

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

De Commissie zet een netwerk op 
bestaande uit de Commissie, EMEA 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, EMEA en de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten brengen 
jaarlijks verslag uit aan dit 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 enigszins uniform sanctiestelsel in de hele EU.

Amendement 46

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.

Bij de toepassing van deze richtlijn nemen 
de lidstaten de nodige maatregelen om 
samenwerking tussen de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteiten en de 
douaneautoriteiten te waarborgen. De 
lidstaten zorgen er tevens voor dat de 
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douanebeambten een passende opleiding 
krijgen in het identificeren van vervalste 
geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Opleiding van douanebeambten is een goed middel in de strijd tegen geneesmiddelenvervalsing. 
Daarom is het van belang dat deze beroepsgroep een passende opleiding krijgt.

Amendement 47

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 zet in samenwerking met 
de lidstaten gecoördineerde acties op met 
de bevoegde autoriteiten van derde landen 
met het oog op het inspecteren van 
doorvoerzones waar geneesmiddelen 
worden opgeslagen.

Or. en

Motivering

Er moet speciaal aandacht worden besteed aan het controleren van doorvoerzones, in 
samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de betrokken derde landen.

Amendement 48

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 en de lidstaten werken 
nauw samen met de Raad van Europa bij 
de totstandbrenging van een Europese 
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Overeenkomst betreffende de bestrijding 
van geneesmiddelenvervalsing en van de 
handel in vervalste geneesmiddelen, door 
de civiel- en strafrechtelijke aspecten van 
het probleem voor hun rekening te 
nemen.

Or. en

Motivering

Geneesmiddelenvervalsing is een activiteit geworden die geleid wordt door internationale 
misdaadnetwerken, en het is onmogelijk dit probleem alleen binnen de grenzen van de EU aan te 
pakken. Daarom moeten de Europese Unie en de lidstaten de parafering en ratificatie van de 
nieuwe internationale overeenkomst van de Raad van Europa steunen.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [datum 
invullen = 18 maanden na de 
bekendmaking] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1) De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [datum 
invullen = 12 maanden na de 
bekendmaking] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf [datum 
invullen = achttien maanden + één dag na 
de bekendmaking].

Zij passen die bepalingen toe vanaf [datum 
invullen = 12 maanden + één dag na de 
bekendmaking].

De lidstaten passen evenwel: De lidstaten passen evenwel: 
(a) vanaf [datum invullen = 24 maanden na 
de bekendmaking] de nodige bepalingen 
toe om te voldoen aan artikel 1, punt 4, 
voor zover dit betrekking heeft op artikel 
46 ter, lid 2, onder b), en artikel 46 ter, lid 
3, van Richtlijn 2001/83/EG, zoals 
gewijzigd bij deze richtlijn;

(a) vanaf [datum invullen = 12 maanden na 
de bekendmaking] de nodige bepalingen 
toe om te voldoen aan artikel 1, punt 4, 
voor zover dit betrekking heeft op artikel 
46 ter, lid 2, onder b), en artikel 46 ter, lid 
3, van Richtlijn 2001/83/EG, zoals 
gewijzigd bij deze richtlijn;

(b) vanaf [datum invoegen = 48 maanden 
na de bekendmaking] de nodige bepalingen 
toe om te voldoen aan artikel 1, punten 6, 8 

(b) vanaf [datum invoegen = 24 maanden 
na de bekendmaking] de nodige bepalingen 
toe om te voldoen aan artikel 1, punten 6, 8 
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en 9. en 9.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen wordt in die bepalingen naar de 
onderhavige richtlijn verwezen of wordt 
hiernaar verwezen bij de officiële 
bekendmaking van die bepalingen. De 
regels voor deze verwijzing worden 
vastgesteld door de lidstaten.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen wordt in die bepalingen naar de 
onderhavige richtlijn verwezen of wordt 
hiernaar verwezen bij de officiële 
bekendmaking van die bepalingen. De 
regels voor deze verwijzing worden 
vastgesteld door de lidstaten.

2) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mee die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

2) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mee die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

Or. en

Motivering

Omwille van de bescherming van de volksgezondheid en in het belang van patiënten, apothekers 
en fabrikanten moeten de termijnen zo kort mogelijk worden gehouden.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf 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 
nagemaakte geneesmiddelen in de legale 
distributieketen in Europa. In dit verslag 
wordt een beoordeling opgenomen van de 
veiligheidskenmerken van andere 
geneesmiddelencategorieën, zoals niet 
aan medisch recept onderworpen 
geneesmiddelen zoals omschreven in Titel 
VI van Richtlijn 2001/83/EG. Zo nodig 
dient de Commissie voorstellen in bij het 
Europees Parlement en de Raad.
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Or. en

Motivering

Bepaalde receptvrije geneesmiddelen zijn gevoelig voor namaak. Daarom moet de Commissie 
bij de herziening van deze richtlijn de mogelijkheid overwegen om dergelijke producten op 
grond van een risicobeoordeling op te nemen in het toepassinggebied van deze richtlijn.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden legt de vinger op een probleem dat de Europese burgers steeds meer 
zorgen baart: de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen die zij gebruiken. Daarom ziet 
uw rapporteur het voorstel van de Commissie om geneesmiddelenvervalsing te bestrijden als een 
noodzakelijke stap naar een oplossing voor deze steeds grotere bedreiging van de 
volksgezondheid en naar grotere patiëntveiligheid.

Het probleem
De effectbeoordeling van de Commissie (SEC(2008)2674) levert onder meer de volgende uiterst 
alarmerende gegevens op:
 de door de douane onderschepte hoeveelheden vervalste medicijnen nemen sterk toe (2,7 

miljoen geneesmiddelen aan de EU-grenzen in 2006 en 2,5 miljoen in 2007; een stijging van 
384% ten opzichte van 2005)

 in het verleden werden vooral "life style"-geneesmiddelen vervalst, de huidige tendens geeft 
een verschuiving te zien naar de vervalsing van levensreddende medicijnen, met inbegrip van 
geneesmiddelen tegen kanker, hartstoornissen, psychiatrische aandoeningen en infecties. 
Behandeling met dergelijke vervalste medicijnen kan fatale gevolgen hebben 

 er is sprake van een tendens tot verschuiving naar de traditionele distributieketen. Afgezien 
van internet is de legale distributieketen steeds vaker het doelwit. Van de 13 lidstaten die over 
gegevens beschikten, meldden er zeven dat nagemaakte geneesmiddelen in de legale 
distributieketen waren beland. 

In dit verband moet worden benadrukt dat er volgens de deskundigengroep van de WHO in vele 
landen in Afrika en in delen van Azië en Latijns-Amerika gebieden zijn waar meer dan 30% van 
de in de handel verkrijgbare geneesmiddelen vervalst zijn. Beleidsmaatregelen om vervalste 
geneesmiddelen van de Europese markt te weren zouden ook positieve gevolgen hebben in 
andere regio’s van de wereld waar het probleem nog nijpender is. 

Patiënten moeten er absoluut zeker van zijn dat de geneesmiddelen die zij nemen werkelijk de 
medicijnen zijn die zij denken te hebben gekocht. Het gebruik van vervalste geneesmiddelen kan 
behandelingen doen mislukken en levensbedreigend zijn. Daarom is uw rapporteur van mening 
dat de bescherming van de volksgezondheid tegen vervalste geneesmiddelen het hoofddoel van 
de richtlijn moet zijn. Dat moet niet worden afgezwakt door met diezelfde richtlijn ook andere 
doelen te willen nastreven.

De richtlijn moet geen betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten en octrooirechten: 
die worden al door andere specifieke wetgeving gedekt.

Dubbele rechtsgrondslag
Uw rapporteur kiest voor een dubbele rechtsgrondslag voor deze richtlijn. 
Geneesmiddelenvervalsing is een strafrechtelijk vergrijp als gevolg waarvan patiënten de nodige 
medische behandeling wordt ontzegd; vervalste geneesmiddelen zijn schadelijk voor de
gezondheid en hebben soms zelfs dodelijke gevolgen. Daarom moet de 
volksgezondheidsbescherming het eerste en belangrijkste doel van de richtlijn zijn. Dat moet in 
de rechtsgrondslag van de richtlijn tot uiting komen. Ook in de ontwerpovereenkomst van de 
Raad van Europa ligt de nadruk op de volksgezondheid.
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Definities en verantwoordelijkheden
Om de distributieketen voor geneesmiddelen beter af te schermen is het essentieel dat er 
duidelijke definities worden geformuleerd, niet alleen voor wat betreft het toepassingsgebied, 
maar ook met betrekking tot de diverse spelers in de distributieketen. Wat is een vervalst 
geneesmiddel? Wat is een werkzaam bestanddeel of een hulpstof? Het Commissievoorstel is 
daarover niet duidelijk genoeg. Dat geldt ook voor de definities van de diverse spelers in de 
distributieketen, waarvan de rol en de verantwoordelijkheid moeten worden verduidelijkt. Er 
moet onderscheid worden gemaakt tussen actoren die al formeel erkend zijn en waarvan de rol 
als betrouwbaar wordt beschouwd, en actoren die buiten die categorie vallen, hoewel zij van 
belang zijn voor de betrouwbaarheid van de distributieketen. Daarom is het van belang 
onderscheid te maken tussen handelaars en tussenhandelaars en hun respectieve rol en 
aansprakelijkheid te verduidelijken. Hetzelfde geldt voor andere actoren, zoals transporteurs of 
parallelhandelaars. De richtlijn moet verwarring voorkomen en geen “grijze zones” laten 
bestaan. Er moet duidelijk worden vastgesteld welke actoren op welke voorwaarden op dit 
gebied werkzaam kunnen zijn. Met duidelijkere definities wordt ook de tenuitvoerlegging 
makkelijker.

Sancties
Geneesmiddelenvervalsing is geen licht vergrijp. Het is een georganiseerde criminele activiteit 
die mensenlevens in gevaar brengt. Dat moet tot uiting komen in de sancties, die gelijkwaardig 
moeten zijn aan die welke gewoonlijk van toepassing zijn op illegale handelingen in verband met 
narcotica. Het is essentieel dat de desbetreffende bepalingen van het Commissievoorstel in die 
zin worden aangescherpt.

Veiligheidskenmerken
De lidstaten maken onderscheid tussen receptmedicijnen en receptvrije medicijnen, aangezien 
receptgeneesmiddelen meer risico voor de patiënt opleveren in geval van vervalsing of onjuist 
gebruik. Daarom moeten veiligheidskenmerken voor receptmedicijnen verplicht zijn. Niettemin 
moet men beseffen dat geneesmiddelen slechts vervalst worden als er economische redenen zijn 
om dat te doen. Generieke geneesmiddelen zijn goedkoop en daarom is vervalsing ervan minder 
lucratief. Daarom is uw rapporteur van mening dat bepaalde generieke geneesmiddelen of 
geneesmiddelencategorieën kunnen worden vrijgesteld van de prestatiecriteria voor de 
veiligheidskenmerken, maar alleen als uit een risicobeoordeling blijkt dat dat verantwoord is. 
Uw rapporteur stelt verder voor binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn te 
evalueren of de veiligheidskenmerken ook verplicht moeten worden gesteld voor receptvrije 
geneesmiddelen.

Hulpstoffen
Wanneer patiënten medicijnen nemen, slikken zij niet alleen de werkzame bestanddelen, maar 
ook de hulpstoffen. De gevolgen van het gebruik van vervalste hulpstoffen zijn goed 
gedocumenteerd. Enkele voorbeelden: in Haïti overleden in 1995 89 mensen en in 1996 
tenminste 59 kinderen, in India stierven in 1998 30 kinderen. Daarom heeft de rapporteur in zijn 
ontwerpverslag ook de hulpstoffen aan de orde gesteld. De kwaliteit en authenticiteit van 
geneesmiddelen moeten worden gecontroleerd. 

Internetverkoop
In het Commissievoorstel wordt niet ingegaan op de internetverkoop, die als onderdeel van de 
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illegale distributieketen wordt beschouwd. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit 
dat internetverkoop in sommige lidstaten legaal is. Het is bekend dat internet een van de 
belangrijkste routes is waarlangs vervalste medicijnen op de Europese markt belanden. Uw 
rapporteur kiest ervoor in het ontwerpverslag ook bepalingen op te nemen die rekening houden 
met deze belangrijke route. De eerste prioriteit is het publiek bewust te maken van de gevaren 
die verbonden zijn aan het kopen van geneesmiddelen via internet. Er zouden 
voorlichtingsprogramma’s moeten worden opgezet om de consument meer bewust te maken van 
het bestaan van vervalste producten en van de risico’s die het kopen van geneesmiddelen via 
illegale kanalen met zich meebrengt. De tweede prioriteit is dat de patiënten moeten kunnen 
herkennen welke sites in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Een richtlijn ter 
bestrijding van vervalste medicijnen waarin niet wordt ingegaan op het belangrijkste 
toevoerkanaal van dit soort producten, d.w.z. Internet, valt niet te verkopen. Het aanpakken van 
de internetproblematiek is een van de hoofdpunten van dit verslag. 

Informatie en verslaglegging
Een netwerk tussen de Commissie, EMEA en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten zou ertoe 
bijdragen dat er meer gegevens beschikbaar komen en dat het verschijnsel beter in kaart kan 
worden gebracht en dus beter kan worden bestreden. De Commissie, EMEA en de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten moeten jaarlijks verslag uitbrengen aan het netwerk over de acties die 
zij hebben ondernomen.

Internationale samenwerking
Coördinatie tussen de diverse nationale en internationale instanties die betrokken zijn bij de 
bestrijding van geneesmiddelenvervalsing is noodzakelijk. Het is van belang dat de 
internationale samenwerking wordt versterkt en dat er passende multilaterale mechanismen tot 
stand worden gebracht waarmee invoerende landen in staat worden gesteld onderzoeken te 
verrichten en de werkelijke oorsprong van vervalste geneesmiddelen die op hun markt belanden, 
vast te stellen.

Invoerinspecties
Deze richtlijn heeft voornamelijk betrekking op de kwaliteitscontrole van geïmporteerde 
geneesmiddelen, aangezien de meeste vervalste geneesmiddelen op de Europese markt worden 
ingevoerd. Daarom acht uw rapporteur het essentieel een inspectiestelsel op te zetten dat in 
hoofdzaak steunt op de goede fabricagepraktijken die al in internationale overeenkomsten zijn 
gedefinieerd. De bestaande internationale samenwerking en de ervaringen die de lidstaten reeds 
hebben opgedaan moeten kunnen zorgen voor een beter systeem voor het opsporen van 
vervalsingen.

Uitvoer
Het Commissievoorstel besteedt geen aandacht aan de controle en de distributie van vervalste 
medicijnen die naar derde landen worden uitgevoerd. Het valt moeilijk te verklaren waarom er 
strenge voorschriften zouden moeten bestaan voor geneesmiddelen die op de Europese markt 
worden gebracht zodat kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor vervalste 
geneesmiddelen, terwijl er geen voorschriften zouden gelden voor geneesmiddelen die naar 
derde landen in Afrika, Zuid-Amerika of Azië worden uitgevoerd. Dat maakt het voor Europa 
ook veel moeilijker om aan te dringen op nauwere internationale samenwerking. Voor de 
vervaardiging en distributie van geneesmiddelen uit de EU die naar derde landen worden 
uitgevoerd, moeten dezelfde criteria gelden als voor de invoer. Daarmee zou Europa meer 
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bijdragen tot de bestrijding van geneesmiddelenvervalsing in diverse derde landen waar het 
probleem volgens de WHO zeer ernstig is.

Slotopmerkingen
In deze richtlijn komen diverse belangen aan de orde die vaak tegenstrijdig zijn. Voor bepaalde 
actoren is vermindering van het aantal tussenpersonen een deel van de oplossing. Anderen 
zouden liever de bestaande procedures behouden zonder een deel van de verantwoordelijkheden 
of van de kosten op zich te hoeven nemen. Sommige actoren vinden dat deze richtlijn 
hoofdzakelijk over de risico’s van producten moet gaan; weer anderen willen dat de risico’s van 
de keten het kernpunt vormt. Uw rapporteur is van mening dat de richtlijn wel rekening moet 
houden met de diverse belangen, maar dat het kernpunt moet worden gevormd door ons 
gemeenschappelijk belang: de veiligheid van de patiënt. Dat is ook het uitgangspunt voor de 
amendementen van dit ontwerpverslag.


