
AM\804410NL.doc PE439.069v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2008/0261(COD)

22.2.2010

AMENDEMENTEN
11 - 56

Ontwerpadvies
Regina Bastos
(PE438.139v01-00)

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE439.069v01-00 2/39 AM\804410NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\804410NL.doc 3/39 PE439.069v01-00

NL

Amendement 11
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De ervaring leert dat dergelijke 
geneesmiddelen niet alleen langs illegale 
weg worden verhandeld, maar ook via de 
legale distributieketen bij de patiënt 
terechtkomen. Dit vormt een bijzondere 
bedreiging voor de menselijke gezondheid 
en kan bij de patiënt leiden tot een gebrek 
aan vertrouwen in de legale 
distributieketen. De voorschriften van 
Richtlijn 2001/83/EG moeten gewijzigd 
worden om deze toenemende bedreiging 
een halt toe te roepen.

(3) De ervaring leert dat dergelijke 
geneesmiddelen niet alleen langs illegale 
weg worden verhandeld, maar ook via de 
legale distributieketen bij de patiënt 
terechtkomen. Dit vormt een bijzondere 
bedreiging voor de menselijke gezondheid 
en kan bij de patiënt leiden tot een gebrek 
aan vertrouwen in de legale 
distributieketen. Dit alles is te wijten aan 
een slechte controle van de intellectuele 
eigendomsrechten in de EU. Versterkte 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten op alle terreinen van de 
interne markt is nodig om namaak in het 
algemeen en namaakgeneesmiddelen in 
het bijzonder te voorkomen. De 
voorschriften van Richtlijn 2001/83/EG 
moeten gewijzigd worden om deze 
toenemende bedreiging een halt toe te 
roepen.

Or. nl

Motivering

Dat namaakmedicijnen in het legale distributiekanaal terechtkomen, is te wijten aan een 
ontoereikende controle op intellectuele eigendomsrechten in de EU.   Versterking van 
intellectuele eigendom is dan ook hard nodig, niet alleen om namaakmedicijnen te 
voorkomen, maar om allerhande namaak uit te bannen. 
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Amendement 12
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie moet in 
samenwerking met het Europees 
Geneesmiddelenbureau en de instanties 
van de lidstaten een campagne op gang 
brengen om de consument op de hoogte te 
stellen van de reeds geldende 
authentiseringsmaatregelen, van de 
duidelijk zichtbare veiligheidsmaatregelen 
(zoals veiligheidsverzegelingen) op de 
verpakking van geneesmiddelen, en van 
de gevaren van aankoop van vervalste 
geneesmiddelen.    Met name moet de 
campagne de consument bewuster maken 
van de gevaren van het kopen van 
geneesmiddelen uit bronnen zonder 
toelating en vergunning.

Or. en

Motivering

Goed voorgelichte consumenten kunnen door bewust en waakzaam optreden een bijdrage 
leveren tot de ontdekking van vervalste geneesmiddelen op de markt. Er bestaat echter 
verschil tussen duidelijk zichtbare en verborgen middelen. Niet alle middelen moeten 
openbaar gemaakt worden aangezien de namaker toegang kan krijgen tot dezelfde gegevens. 
Verborgen middelen kunnen met het blote oog niet worden beoordeeld. Middelen in het kader 
waarvan een hologram wordt gebruikt, zijn geschrapt daar deze gemakkelijk en snel kunnen 
worden gekopieerd, waardoor zij weinig bescherming bieden.

Amendement 13
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De ervaring leert dat de 
consument, bij de aanschaf van 
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geneesmiddelen via interne, niet altijd de 
authenticiteit van de oorsprong kan 
controleren. De Commissie moet, in 
overleg met EMEA en lidstaten een 
campagne op gang brengen om de 
consumenten bewuster te maken van het 
gevaar dat zij lopen als zij via internet 
geneesmiddelen betrekken van sites 
zonder vergunning. Voorts moet de 
Commissie om de twee jaar aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
doen van de gevolgen van de maatregelen 
uit hoofde van onderhavig richtlijn en de 
noodzaak van verdere harmonisatie, met 
name met betrekking tot de verkoop van 
geneesmiddelen via internet,  in het kader 
waarvan het besluit de verkoop van 
geneesmiddelen via internet al dan niet 
toe te staan onder de bevoegdheid van 
iedere lidstaat blijft vallen.

Or. pt

Motivering

De meeste vervalste producten komen op de markt via onwettige internetsites Consumenten 
moeten via internet veilig geneesmiddelen kunnen betrekken. In dit kader blijven de lidstaten 
bevoegd de verkoop van geneesmiddelen via internet toe te staan overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, mits wordt voldaan aan alle ter zake dienend Europese wetten.

Amendement 14
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Na goedkeuring van deze richtlijn 
moet de Commissie moet, in overleg met 
het Europees Geneesmiddelenbureau en 
de instanties van de lidstaten een 
campagne op gang brengen om de 
consumenten voor te lichten en bewuster 
te maken van het gevaar dat zij lopen als 
zij vervalste geneesmiddelen betrekken, 
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met bijzondere nadruk op 
valideringsmaatregelen en 
veiligheidskenmerken (zoals 
hologrammen en 
veiligheidsverzegelingen) op de 
verpakking van geneeskundige producten 
of elders. 

Or. pt

Motivering

Uit het toenemende aantal vervalste geneesmiddelen blijkt dat de consument zich niet bewust 
is van de gevaren van de koop van vervalste geneesmiddelen , met name van onwettige 
websites. Een van de problemen waarvan melding wordt gemaakt is dat de consumenten 
slechts een gebrekkige kennis hebben van de geldende wetgeving. Goed voorgelichte 
consumenten kunnen een bijdrage leveren tot de ontdekking van vervalste geneesmiddelen op 
de markt. 

Amendement 15
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Om de twee jaar moet de 
Commissie een uitgebreide evaluatie 
indienen van de situatie met betrekking 
tot receptvrije geneeskundige producten, 
en zich daarbij toeleggen op de vraag of 
en in welke vorm deze producten onder 
deze richtlijn moeten komen te vallen. 

Or. pt

Motivering

De mogelijke gevaren van receptvrije geneesmiddelen moeten verder worden geëvalueerd om 
te bepalen of deze onder deze richtlijn moeten komen te vallen.
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Amendement 16
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Citizens of the Union 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 en in 
samenwerking met patiënten- en 
consumentenorganisaties maatregelen 
nemen om het grote publiek meer bewust 
te maken van de risico's die verbonden 
zijn aan het kopen van geneesmiddelen op 
internet.

Or. en

Motivering

Patiënten- en consumentenorganisaties moeten worden betrokken bij dit soort Europese en 
nationale initiatieven om de publieke opinie en patiënten bewuster te maken van nagemaakte 
geneesmiddelen. Patiënten- en consumentenorganisaties hebben de nodige ervaring en 
kunnen de hun goed bekende doelgroepen ter zake dienende, accurate en toegankelijke 
informatie bieden.  Patiënten moeten bij voorbeeld worden aangemoedigd hun 
geneesmiddelen te kennen – de kwaliteit en herkomst ervan de beoordelen, te letten op 
tekenen die kunnen wijzen op een nagemaakt geneesmiddel, op verschillen van het 
geneesmiddel zelf of van de verpakking, en om een medisch deskundige op te zoeken als zij 
zich zorgen maken.

Amendement 17
Regina Bastos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij het huidige, steeds complexere 
distributienet voor geneesmiddelen zijn 

(5) Bij het huidige, steeds complexere 
distributienet voor geneesmiddelen zijn 
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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.

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. Alle partijen 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. pt

Motivering

Voor alle bij de distributieketen betrokken partijenmoeten dezelfde voorschriften, 
eisenniveaus en verantwoordelijkheden gelden om identificatie, authenticiteit en 
ononderbroken traceerbaarheid van geneeskundige producten te garanderen van fabriek tot 
consument.

Amendement 18
Regina Bastos

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 

(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 
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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.

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. 
Veiligheidskenmerken (met uitzondering 
van serienummers) moeten worden 
gebundeld in categorieën op de grondslag 
van gelijkwaardigheid en, in het 
algemeen, moeten houders van 
vervaardigingsvergunningen een specifiek 
kenmerk of specifieke kenmerken 
vaststellen om in een bepaalde categorie 
te gebruiken.  Veiligheidskenmerken 
worden als gelijkwaardig worden 
beschouwd wanneer zij dezelfde mate van 
bescherming bieden voor het waarborgen 
van identificatie, de waarborg dat er niet 
gemanipuleerd is, en in voorkomende 
gevallen identificatie, alsook dezelfde 
technische moeilijkheidsgraad van 
duplicatie vertonen.  

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor hetzelfde beschermingsniveau moet de omvang worden verduidelijkt van 
gelijkwaardige veiligheidskenmerken die zijn ontworpen om de identificatie, validatie en 
traceerbaarheid te waarborgen van receptplichtige geneesmiddelen wanneer deze worden 
verwijderd. Deze moeten worden gebundeld overeenkomstig de ingewikkeldheid en de 
verwijdering (of afdekking) van deze kenmerken vereist vervanging ervan met een soortgelijk 
kenmerk dat een gelijkwaardig niveau van bescherming en ingewikkeldheid biedt. 
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Amendement 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Amendement 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Lidstaten moeten in samenwerking 
met de betrokken partijen vrij zijn de 
specifieke aspecten van authenticiteit van 
de  geneeskundige producten  te bepalen 
die zij geschikter achten voor hun systeem 
voor de distributie van geneeskundige 
producten , rekening houdend met de in 
deze richtlijn vastgelegde 
veiligheidskenmerken.

Or. el

Motivering

Volgens deze richtlijn moeten er veiligheidskenmerken worden toegevoegd aan de verpakking 
van geneesmiddelen zodat de authenticiteit van geneeskundige producten door groothandel 
en apothekers kan worden vastgesteld. Deze speciale kenmerken van de procedure voor 
controle van de authenticiteit moet op nationaal niveau worden vastgelegd, overeenkomstig 
de eisen van het systeem voor de distributie van geneeskundige producten  in iedere lidstaat. 
Nationale initiatieven die reeds zijn – of thans worden – uitgevoerd moeten buiten 
beschouwing blijven.

Amendement 21
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 22
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om  patiënten tijdig bescherming te 
bieden tegen de risico’s van vervalste 
geneesmiddelen, moet de houder van de 
vergunning voor de vervaardiging die de 
op vrijwillige basis aangebrachte 
veiligheidskenmerken geheel of 
gedeeltelijk verwijdert of bedekt, worden 
verplicht die veiligheidskenmerken te 
vervangen door gelijkwaardige 
veiligheidskenmerken die het mogelijk 
maken om receptgeneesmiddelen te 
identificeren, authenticeren en te traceren 
zodra de richtlijn in werking treedt. 

Or. en
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Amendement 23
Barbara Weiler

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

Or. en

Motivering

Patiënten en andere belanghebbenden in de distributieketen moeten er middels een etiket op 
de verpakking uitdrukkelijk van  worden geïnformeerd wanneer oorspronkelijke 
veiligheidskenmerken zijn verwijderd of vervangen. 
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Amendement 24
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om  patiënten tijdig bescherming 
te beiden tegen de risico’s van vervalste 
geneesmiddelen, moet de houder van de 
vergunning voor de vervaardiging die de 
op vrijwillige basis aangebrachte 
veiligheidskenmerken geheel of 
gedeeltelijk verwijdert of bedekt, worden 
verplicht die veiligheidskenmerken te 
vervangen door gelijkwaardige 
veiligheidskenmerken die het mogelijk 
maken om receptgeneesmiddelen te 
identificeren, authenticeren en te traceren 
zodra de richtlijn in werking treedt.

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. el

Motivering

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Amendement 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Lidstaten moeten o.m. met 
Europol samenwerken om bestaande 
beperkingen inzake het onwettige levering 
van geneeskundige producten via internet 
beter toe te passen.

Or. el

Motivering

Samenwerking tussen lidstaten o.m. uitwisseling van optimale werkmethoden en technische 
deskundigheid is belangrijk om de onwettige levering van geneeskundige producten via 
internet aan te pakken. Deze samenwerking dient echter ook Europol te omvatten, daar deze 
organisatie aanzienlijke technische deskundigheid heeft opgebouwd in sectoren die verband 
houden met de bestrijding van computermisdaad op EU-niveau.
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Amendement 27
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Lidstaten moeten hun 
samenwerking in de sectoren justitie en 
politie opvoeren, o.a. via Europol, om 
bestaande beperkingen op de onwettige 
leverantie van geneeskundige producten 
via internet te handhaven. 

Or. en

Motivering

Er is aanzienlijke ruimte voor samenwerking tussen lidstaten om de onwettige leverantie van 
geneesmiddelen via internet aan te pakken, o.m. de uitwisseling van optimale werkmethoden 
en technische kennis. Deze samenwerking moet Europol omvatten aangezien deze organisatie 
aanzienlijke deskundigheid heeft opgebouwd in sectoren die verband houden met 
computercriminaliteit in Europa.

Amendement 28
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 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: 
Geneeskundige producten, ingrediënten, 
excipiënten of bestanddelen daarvan die 
moedwillig en/of frauduleus verkeerd zijn 
weergegeven met betrekking tot: 
a) de identiteit, waaronder begrepen de 
verpakking, etikettering, naam en 
samenstelling wat betreft de bestanddelen 
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en de sterkte van het geneesmiddel; en/of 
b) de oorsprong, waaronder begrepen de 
fabrikant, het land van vervaardiging,het 
land van herkomst, 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 laat de wetgeving inzake 
intellectuele en industriële 
eigendomsrechten onverlet.”

Or. en

Motivering

Door een officiële definitie op te nemen wordt extra juridische zekerheid geboden daar de 
bepalingen in de richtlijn een meer uniforme handhaving door lidstaten mogelijk maken via 
bestuursrechtelijke maatregelen en strafrechtelijke sancties. In de definitie dient het 
denkbeeld “moedwillige” vervalsing of verkeerde weergave te zijn opgenomen. 

Amendement 29
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – punt 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 geneeskundige product: 
Producten met een verkeerde weergave (1) 
van identiteit (2)  en/of herkomst (3)..
Deze definitie is van toepassing op het 
product  zelf, de houder of andere 
verpakking of de gegevens op het etiket.
Een vervalst geneeskundig product kan 
een merkproduct of generiek zijn. Een 
vervalst geneeskundig product kan 
producten bevatten met de juiste 
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ingrediënten/bestanddelen (4), met de 
verkeerde ingrediënten/bestanddelen, 
zonder werkzame ingrediënten, met 
onjuiste hoeveelheden werkzame stoffen, 
of met een vervalste verpakking.
Inbreuken op of geschillen over octrooien 
moeten worden onderscheiden van 
namaak of vervalsing van geneeskundige 
producten.  Geneeskundige producten 
(generiek of merkproducten) waarvoor in 
een bepaald land geen vergunning voor 
het op de markt brengen is verstrekt, maar 
waarvoor elders vergunning is verleend, 
worden niet als vervalst beschouwd.
Partijen die onder de norm blijven, 
kwalitatieve tekortkomingen of niet 
naleving van verantwoorde 
productiemethoden/ verantwoorde 
distributiemethoden (GMP/GDP)  in 
legale geneeskundige producten worden 
niet als vervalst beschouwd.
N.B.
(1) Vervalsing van geneeskundige 
producten is frauduleus en moedwillig. 
Misdadige bedoelingen en/of
onachtzaamheid zijn factoren waarmee 
tijdens de gerechtelijke procedure met het 
oog op strafmaatregelen rekening wordt 
gehouden.
(2) Dit omvat misleidende verklaringen 
met betrekking tot naam, samenstelling, 
sterkte of andere elementen.
(3) Het omvat eveneens misleidende 
verklaringen met betrekking tot 
producent, land van vervaardiging, land 
van herkomst, houder van de vergunning 
voor het op de markt brengen of 
distributieketen. 
(4) Het verwijst naar alle bestanddelen 
van een geneeskundig product.”

Or. en

Motivering

Een heldere definitie van een vervalst geneeskundig product is vereist om de bestrijding van 
namaak duidelijk te kunnen richten op de oorzaak van het probleem en om te voorkomen dat 
er misverstanden ontstaan over vervalste, nagemaakte geneesmiddelen en geschillen inzake 
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octrooien en producten die niet aan de norm voldoen.

Amendement 30
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) In artikel 1 wordt na punt 5 het 
volgende punt 5 bis ingevoegd:
"5 bis. Vervalst geneeskundige product:
elk geneesmiddel waarbij moedwillig een 
vervalsing is aangebracht van:
a) de identiteit, waaronder begrepen de 
verpakking, etikettering, naam en 
samenstelling, zowel wat betreft de 
bestanddelen (o.m. excipiënten en 
werkzame bestanddelen) als wat betreft de 
hoeveelheden daarvan; en/of
b) de oorsprong, waaronder begrepen de 
producent, het land van fabricage, het 
land van oorsprong, de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen; en/of
c) de geschiedenis, met inbegrip van de 
registers en documenten waarmee de 
distributieketen kan worden 
geïdentificeerd.
De Commissie moet toestemming krijgen 
deze omschrijving te actualiseren op de 
grondslag van technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en/of 
internationale overeenkomsten 

Or. pt

Motivering

Met het oog op de juridische zekerheid en duidelijkheid moet de term “vervalste 
geneesmiddelen” in de richtlijn worden omschreven.
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Amendement 31
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) In artikel 1 wordt na punt 5 het 
volgende punt 5 bis ingevoegd:
"5 bis. Vervalst geneeskundige product:
elk geneeskundige product waarbij 
moedwillig een vervalsing is aangebracht 
van:
a) de identiteit, waaronder begrepen de 
verpakking, etikettering, naam en 
samenstelling, zowel wat betreft de 
bestanddelen (o.m. excipiënten en 
werkzame bestanddelen) als wat betreft de 
hoeveelheden daarvan; 
b) de oorsprong, waaronder begrepen de 
producent, het land van fabricage, het 
land van oorsprong of de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen; 
c) de geschiedenis, met inbegrip van de 
registers of documenten waarmee de 
distributieketen kan worden 
geïdentificeerd. 
De Commissie moet in samenwerking met 
het Geneesmiddelenbureau en instanties 
van de lidstaten , deze omschrijving  
actualiseren op de grondslag van 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en internationale 
overeenkomsten. 
Deze definitie laat de wetgeving inzake 
intellectuele en industriële 
eigendomsrechten onverlet.” 
Deze definitie heeft geen betrekking op  
fabricagefouten. 

Or. en
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Motivering

Omwille van de rechtszekerheid en duidelijkheid moet er een definitie worden gegeven van 
wat onder vervalste geneesmiddelen wordt verstaan, want daarover bestaat verwarring. 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 of fabricagefouten.

Amendement 32
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 2 wordt na lid 3 het 
volgende lid 3 bis ingevoegd:
"3 bis. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om de verkoop van 
receptgeneesmiddelen via het Internet te 
beperken of te verbieden.”

Or. en

Motivering

De meeste lidstaten kennen op dit moment beperkingen op de verkoop van 
receptgeneesmiddelen via het Internet . Zulke beperkingen dragen er o.m. toe bij dat 
vervalsers minder gelegenheid krijgen om vervalste geneesmiddelen aan te bieden.  In het 
belang van de volksgezondheid en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten deze 
beperkingen in stand kunnen worden gelaten. 

Amendement 33
Barbara Weiler

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.' Veiligheidsmaatregelen zijn 
verplicht voor alle geneesmiddelen die 
worden opgesomd in een beperkte lijst van 
geneeskundige producten die is opgesteld 
door de Commissie en de lidstaten in 
overleg met belanghebbenden, o.m. 
patiëntenorganisaties.” 

Or. en

Motivering

Voor de beoordeling van de gevaren van ieder geneeskundig product zijn uiterst kostbare 
technieken vereist en deze kunnen gevolgen hebben voor de prijs van een bepaald 
geneeskundig product, waardoor het gevaar ontstaat dat het geneesmiddel wordt nagemaakt. 
Er moet dan ook een beperkte lijst worden opgesteld van geneesmiddelen die tot het 
toepassingsgebied behoren. 

Amendement 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.'

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

Or. el
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Motivering

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Amendement 35
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de bijkomende kosten zo laag 
mogelijk te houden en over de
leverantieketen te spreiden.

Or. en

Motivering

Het zo laag mogelijk houden van de bijkomende kosten is niet genoeg om ervoor te zorgen dat 
bijzonder kostbare geneeskundige producten algemeen beschikbaar zijn. Het is van wezenlijk 
belang ervoor te zorgen dat de kosten van de voorgestelde nieuwe veiligheidsmaatregelen niet 
uitsluitend worden gedragen door patiënten en dat zij gespreid worden over  distributieketen,  
bedrijfstak, groothandel en vervaardigers van werkzame farmaceutische stoffen.

Amendement 36
Barbara Weiler

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

b bis) Indien originele 
veiligheidskenmerken geheel of 
gedeeltelijk zijn verwijderd of afgedekt, 
vermeldt de houder van de vergunning 
voor vervaardiging dit duidelijk op de 
verpakking;

Or. en

Motivering

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

Amendement 37
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet geheel 
of gedeeltelijk verwijderd of afgedekt 
worden, tenzij de identificatie, 
authenticiteit en traceerbaarheid van 
geneeskundige producten gewaarborgd 
zijn en aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. pt

Motivering

De veiligheidskenmerken moeten de identificatie, authenticiteit en ononderbroken 
traceerbaarheid van het geneeskundig product van fabriek tot consument waarborgen. 
Identificatie, authenticiteit en traceerbaarheid van geneesmiddelen moeten te allen tijde 
gewaarborgd zijn. 
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Amendement 38
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in artikel 54, onder o), bedoelde 
veiligheidskenmerken mogen niet geheel 
of gedeeltelijk verwijderd of afgedekt 
worden, tenzij aan de volgende 
voorwaarden is voldaan en de unieke 
identificatie, authenticiteit en 
traceerbaarheid van geneeskundige 
producten gewaarborgd zijn:

Or. en

Motivering

In het kader van de absolute duidelijkheid zijn de enige soorten veiligheidskenmerk met 
behulp waarvan het mogelijk is verpakkingen te authenticeren en te traceren, de kenmerken 
die de verpakking op unieke wijze identificeren.

Amendement 39
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheidskenmerken worden als 
gelijkwaardig worden beschouwd 
wanneer zij dezelfde mate van efficiëntie 
bieden voor het waarborgen van 
identificatie, authenticatie, 
traceerbaarheid en afwezigheid van 
manipulatie, alsook dezelfde technische 
moeilijkheidsgraad van duplicatie 
vertonen.   Wanneer het 
veiligheidskenmerk wordt verwijderd, 
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vervangen of afgedekt, moet dit punt ook 
van toepassing zijn op het nieuwe 
veiligheidskenmerk, tenzij het 
oorspronkelijke veiligheidskenmerk  
afgedekt en daardoor niet te herkennen is. 

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat parallelhandelaren inderdaad gelijkwaardige veiligheidskenmerken kunnen 
hanteren bij het ompakken, moet deze richtlijn de verschillende categorieën van 
gelijkwaardige veiligheidskenmerken invoeren volgens specifieke criteria, in het besef dat 
afgedekte veiligheidskenmerken niet kunnen worden gecontroleerd zonder voorafgaande 
informatie. 

Amendement 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast. Alvorens overeenkomstig 
letter o van artikel 54 specifieke 
maatregelen voor te stellen, voert de 
Commissie een openbare kosten/baten-
analyse uit van huidige 
veiligheidskenmerken en raadpleegt zij de 
belanghebbende partijen die betrokken 
zijn bij toepassing en gebruik van de 
veiligheidskenmerken.

Or. el

Motivering

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
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αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Amendement 41
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast. Voordat een specifieke 
maatregel wordt voorgesteld 
overeenkomstig artikel 54, letter (o) 
verricht de Commissie een openbare 
kosten/baten-analyse  van de bestaande 
veiligheidskenmerken, alsmede een 
raadpleging van de betrokken partijen bij 
de uitvoering en het gebruik van die 
veiligheidskenmerken.

Or. en

Motivering

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden waar het gaat om de te gebruiken 
veiligheidskenmerken voor het authenticeren van geneesmiddelen, zoals een eendimensionale 
code, data matrix, zegels, hologrammen , RFID enz. Ook zijn er op nationaal niveau 
proefprojecten gehouden om de voordelen van deze kenmerken te evalueren.  Alvorens een 
bepaald veiligheidskenmerk te kiezen dient de Commissie een effectbeoordeling te verrichten 
om de voors en tegens van alle veiligheidskenmerken die op de markt zijn, te evalueren, en 
daarbij de bestaande ervaringen en resultaten van afgesloten proefprojecten in aanmerking te 
nemen. 
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Amendement 42
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de ingewikkeldheid van de 
distributieketen.

Or. en

Motivering

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Amendement 43
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het aantal gevallen van vervalsing met 
name in de Unie;

Or. pt

Motivering

De situatie op het gebied van controle en toezicht door de bevoegde instanties en de 
eerbiediging van de intellectuele eigendom is in tal van derde landen geheel anders dan in 
Europa.
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Amendement 44
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De veiligheidskenmerken (andere dan 
serienummers) worden opgelegd door 
middel van identificatie van één of meer 
categorieën kenmerk die moeten worden 
gebruikt voor specifieke producten of 
categorieën product. Het 
Geneesmiddelencomité van de Commissie 
stelt categorieën vast die 
veiligheidskenmerken omvatten die 
gelijkwaardige efficiëntie en 
doelmatigheid bieden, en kenmerken van 
dezelfde categorie worden vervolgens als 
gelijkwaardig beschouwd in de zin van lid 
2, letter b) van dit artikel. Houders van 
vergunningen voor  vervaardiging 
kunnen bepalen welk specifiek kenmerk 
of welke specifieke kenmerken zij 
hanteren in een categorie, tenzij de 
Commissie redenen opgeeft voor het 
verplichte gebruik van een bepaald 
veiligheidskenmerk.

Or. en

Motivering

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.
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Amendement 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de in dit lid bedoelde maatregelen 
wordt naar behoren rekening gehouden met 
de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. Lidstaten 
zien erop toe dat rekening wordt 
gehouden met de eigendom en de 
vertrouwelijkheid van gegevens die 
voortkomen uit gebruik van 
veiligheidskenmerken om de authenticiteit 
van geneesmiddelen aan te tonen.

Or. el

Motivering

Uit het gebruik van veiligheidskenmerken om de authenticiteit van geneesmiddelen aan te 
tonen komen gegevens voort die persoonlijk en commercieel gevoelig kunnen zijn. 
Eigendomsrechten in verband met deze gegevens moeten worden geëerbiedigd. Voor 
gegevens in verband met het persoonlijke gebruik van geneeskundige producten moeten 
wetten inzake gegevensbescherming en nationale gedragscodes inzake beroepsgeheim gelden.

Amendement 46
Ashley Fox

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 

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

de legitieme belangen ter bescherming van 
vertrouwelijke commerciële informatie en 
ter bescherming van de industriële en 
commerciële eigendomsrechten. De 
lidstaten zien erop toe dat de eigendom en 
vertrouwelijkheid van de gegevens die 
vrijkomen door gebruik van 
veiligheidskenmerken voor het 
authenticeren van geneesmiddelen 
worden gerespecteerd. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 47
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de maatregelen waarnaar in dit lid 
wordt verwezen wordt ten minste rekening 
gehouden met alle hieronder opgesomde 
punten:
a) De rentabiliteit van het systeem om te
zorgen dat aan iedere toegepaste 
maatregel een kosten/baten-analyse ten 
grondslag ligt. 
b) De kosten in verband met de 
maatregelen worden evenredig verdeeld 
over alle partijen in de leverantieketen en 
zij worden gekoppeld aan de prijs van het 
geneeskundig product in kwestie.
c) De onafhankelijkheid van het systeem 



PE439.069v01-00 32/39 AM\804410NL.doc

NL

en het gewettigde belang van bescherming 
van gegevens van commercieel 
vertrouwelijke aard en de bescherming 
van industriële en commerciële 
eigendomsrechten en van persoonlijke 
gegevens.

Or. en

Motivering

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

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

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Amendement 48
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 2 en 3 zijn ook van 
toepassing op de houder van een 
vergunning voor vervaardiging die de 
door de oorspronkelijke producent 
vrijwillig op receptgeneesmiddelen 
aangebrachte veiligheidskenmerken 
geheel of gedeeltelijk verwijdert of afdekt, 
om de in lid 2 van dit artikel genoemde 
redenen.
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Or. en

Amendement 49
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 quater

De Commissie in samenwerking met de 
lidstaten certificeert een register van 
geaccrediteerde internetapotheken en zet 
dit op. Dit register is toegankelijk via een 
openbaar gegevensbestand.
De Commissie stelt een 
Gemeenschapslogo voor kwaliteit in dat 
wordt aangebracht op de websites van 
legale internetapotheken.
De Commissie ziet erop toe dat niet-
geaccrediteerde apotheken het 
Gemeenschapslogo niet gebruiken of 
geneeskundige producten in de handel 
brengen op de interne markt.

Or. en

Motivering

Het consumentenvertrouwen in verband met de aankoop van geneesmiddelen via 
internetapotheken moet worden verstevigd, en de distributie van vervalste geneesmiddelen via 
internet moet tot een minimum worden beperkt.

Amendement 50
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 85 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 quinquies

1. 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 interne, zoals:.
- waarschuwingen die bovenaan de 
internetpagina in zoekmachines 
verschijnen zodra er op internet naar 
geneesmiddelen wordt gezocht;
- voorlichtingscampagnes samen met de 
lidstaten en in samenwerking met 
patiënten- en consumentenorganisaties;  
- beschikbaarstelling van een gemakkelijk 
toegankelijke lijst van geaccrediteerde 
internetapotheken;
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de procedure 
bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.
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Amendement 51
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de bestraffing van overtredingen van 
de uit hoofde van deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle maatregelen om erop toe te zien 
dat die straffen ook worden toegepast. De 
straffen moeten doeltreffend zijn, in 
verhouding staan tot de overtreding en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze 
bepalingen uiterlijk op [datum invullen = 
18 maanden na de bekendmaking] aan de 
Commissie mee en stellen haar onverwijld 
in kennis van elke latere wijziging daarvan.

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de bestraffing van overtredingen van 
de uit hoofde van deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle maatregelen om erop toe te zien 
dat die straffen ook worden toegepast. Bij 
de strafmaatregelen die van toepassing 
zijn wordt het gevaar in aanmerking 
genomen dat de vervalsing van 
geneeskundige producten voor de 
volksgezondheid oplevert. De sancties 
moeten geharmoniseerd, doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op 
[datum invullen = 18 maanden na de 
bekendmaking] aan de Commissie mee en 
stellen haar onverwijld in kennis van elke 
latere wijziging daarvan.

Or. en

Motivering

De bedreiging van de volksgezondheid door vervalste of nagemaakte geneesmiddelen moet 
worden erkend als de voorschiften inzake te toepasbare strafmaatregelen worden vastgelegd. 
De straffen moeten dan ook hoger zijn dan de straffen die gelden voor vervalsing of namaak 
van andere goederen of producten.

Amendement 52
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 118 ter bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 118 ter bis
De Commissie zet een netwerk op 
bestaande uit de Commissie, het EMEA 
en de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten, waarbij zij patiënten- en 
consumentenorganisaties betrekt, om te 
zorgen voor informatie-uitwisseling over 
de maatregelen die genomen zijn om 
geneesmiddelenvervalsing te bestrijden, 
met inbegrip van de bestaande 
sanctiestelsels.

Or. en

Motivering

Om het verschijnsel nagemaakte geneeskundige producten, bij voorbeeld factoren die 
aanleiding zijn tot de aanschaf van nagemaakte geneesmiddelen juist te begrijpen, en 
doelmatige maatregelen te nemen ter bestrijding van namaak, is het van wezenlijk belang dat 
er samenwerking tot stand wordt gebracht met patiëntenorganisaties. Deze kunnen helpen 
met het verzamelen van belangrijke gegevens over patiëntengedrag zoals redenen om 
vervalstee geneesmiddelen aan te schaffen. 

Amendement 53
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) vanaf [datum invullen = 6 maanden 
na de bekendmaking] de nodige 
bepalingen toe om te voldoen aan artikel 
1, punt 9, voor zover betrekking hebbende 
op artikel 54 bis, leden 5, 2 en 3, voor 
zover genoemd in artikel 54 bis, lid 5, van 
Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd bij 
deze richtlijn;

Or. en
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Motivering

Daar nagemaakte geneesmiddelen voor de patiënten steeds meer gevaar opleveren, is de 
invoering van tussentijdse maatregelen ter bevordering van de veiligheid van patiënten vóór 
inwerkingtreding dringend noodzakelijk. Door de tussentijdse maatregelen moet de houder 
van de vergunning voor de vervaardiging (ook herverpakkers) die de door de op vrijwillige 
basis aangebrachte veiligheidskenmerken geheel of gedeeltelijk verwijdert of afdekt, worden 
verplicht deze te vervangen door gelijkwaardige veiligheidskenmerken, en aansprakelijk 
worden gesteld wanneer er tengevolge van zijn handelen namaakproducten in de 
handelsketen doordringen.  

Amendement 54
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vanaf [datum invoegen = 48 maanden na 
de bekendmaking] de nodige bepalingen 
toe om te voldoen aan artikel 1, punten 6, 8 
en 9.

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

Or. en

Motivering

Daar nagemaakte geneesmiddelen voor de patiënten steeds meer gevaar opleveren, is de 
invoering van tussentijdse maatregelen ter bevordering van de veiligheid van patiënten vóór 
inwerkingtreding dringend noodzakelijk. Door de tussentijdse maatregelen moet de houder 
van de vergunning voor de vervaardiging (ook herverpakkers) die de door de op vrijwillige 
basis aangebrachte veiligheidskenmerken geheel of gedeeltelijk verwijdert of afdekt, worden 
verplicht deze te vervangen door gelijkwaardige veiligheidskenmerken, en aansprakelijk 
worden gesteld wanneer er tengevolge van zijn handelen namaakproducten in de 
handelsketen doordringen.  
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Amendement 55
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) vanaf [datum invullen = 48 
maanden na de bekendmaking] de nodige 
bepalingen toe om te voldoen aan artikel 
1, punt 9, voor zover betrekking hebbende 
op artikel 54 bis, leden 5, 2 en 3, voor 
zover genoemd in artikel 54 bis, lid 5, van 
Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd bij 
deze richtlijn;

Or. en

Motivering

Daar nagemaakte geneesmiddelen voor de patiënten steeds meer gevaar opleveren, is de 
invoering van tussentijdse maatregelen ter bevordering van de veiligheid van patiënten vóór 
inwerkingtreding dringend noodzakelijk. Door de tussentijdse maatregelen moet de houder 
van de vergunning voor de vervaardiging (ook herverpakkers) die de door de op vrijwillige 
basis aangebrachte veiligheidskenmerken geheel of gedeeltelijk verwijdert of afdekt, worden 
verplicht deze te vervangen door gelijkwaardige veiligheidskenmerken, en aansprakelijk 
worden gesteld wanneer er tengevolge van zijn handelen namaakproducten in de 
handelsketen doordringen.  

Amendement 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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.

Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om de verkoop van 
receptgeneesmiddelen via internet te 
beperken of te verbieden.
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Or. el

Motivering

De meeste lidstaten kennen op dit moment beperkingen op de verkoop van 
receptgeneesmiddelen via internet . Via zulke beperkingen wordt getracht vervalsers zo 
weinig mogelijk gelegenheid te bieden vervalste geneesmiddelen te verkopen. In het belang 
van de volksgezondheid en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten deze 
beperkingen in stand worden gelaten. 


