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BEKNOPTE MOTIVERING

Steeds vaker zijn geneesmiddelen in de EU qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst . 
Geneesmiddelenvervalsingen kunnen minderwaardige of vervalste ingrediënten, helemaal 
geen ingrediënten of verkeerd gedoseerde al dan niet werkzame ingrediënten bevatten. 

Zij vormen een ernstige bedreiging voor de Europese patiënt en het Europese bedrijfsleven, 
en het publiek en de politiek maken zich ernstige zorgen over het gestaag toegenomen aantal 
van deze producten dat het afgelopen jaar in de EU is ontdekt. 

De Commissie wil een doelmatige wetgevingsgrondslag leggen voor de bestrijding van 
vervalste geneesmiddelen op de interne markt van de Europese Unie door betere 
veiligheidskenmerken en traceringssystemen voor de verpakking van geneesmiddelen in te 
voeren, procedures te vereenvoudigen, openbaarheid en communicatie te verbeteren, betere 
procedures voor verzameling en beoordeling van gegevens, meer betrokkenheid van 
belanghebbenden en instelling van optimale werkmethoden .

Uw rapporteur voor advies spreekt weliswaar haar waardering uit voor het voorstel, maar zij 
acht ruimte aanwezig voor verdere verbetering, voornamelijk met betrekking tot 
consumentenbescherming . Bijgevolg stelt ze amendementen voor in de zin van hetgeen 
volgt:

 Met het oog op de juridische zekerheid en duidelijkheid moet de term "vervalste 
geneesmiddelen" in de richtlijn worden omschreven  en duidelijk gericht worden op 
consumentenbescherming .

 Aangezien het vermoeden bestaat dat de meeste vervalste geneesmiddelen de interne 
markt binnenkomen via internetverkoop, is de beperkte nadruk op de legale 
distributieketen onvoldoende.  Uw rapporteur verzoekt de Commissie dan ook om de 
twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad verslag te doen over de gevolgen 
van de maatregelen uit hoofde van onderhavige richtlijn en over de noodzaak van 
verdere harmonisatie, met name met betrekking tot de verkoop van geneesmiddelen 
via internet en de receptvrije verkoop van deze producten.

 Via voorlichtingscampagnes moeten de consumenten van geneesmiddelen bewust 
worden gemaakt van de nieuwe veiligheidskenmerken voor geneesmiddelen en het 
gevaar van aankoop van geneesmiddelen via internetsites zonder vergunning.

 De gegevens die in het gegevensbestand van de Gemeenschap worden opgenomen, 
moeten zo specifiek mogelijk zijn  Voorts moet het gegevensbestand gevallen 
bevatten van vervalste geneesmiddelen die op de markt van de Unie zijn ontdekt.

 De verwerking van gegevens tijdens de diverse fasen van het traceringsproces moet 
plaats vinden overeenkomstig de vigerende Gemeenschapswetgeving en de nationale 
wetgeving inzake gegevensbescherming en mag niet beschikbaar worden gesteld voor 
handelsdoelen.
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 De vervalsing van geneesmiddelen is een ernstige vorm van georganiseerde misdaad 
waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht. Dit dient dan ook door te klinken 
in de straf die op vervalsing staat. Zonder inbreuk te plegen op het 
subsidiariteitsbeginsel, is het van belang dat de bepalingen inzake strafmaatregelen in 
de richtlijn worden aangescherpt.

 Tot slot: sinds het Verdrag van Lissabon dat op 1 december 2009 in werking is 
getreden, is de comitologieprocedure achterhaald. De bepalingen in de richtlijn die 
betrekking hebben op comitologie moeten dan ook worden vervangen door bepalingen 
die verwijzen naar een van de nieuwe procedures uit hoofde van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (art. 290 of 291 VWEU). De ten 
principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
wordt verzocht dit punt op te helderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 
geneesmiddelen via internet, niet altijd de 
authenticiteit van de oorsprong kan 
controleren. Voorts moeten de eventuele 
gevaren van receptvrije geneesmiddelen 
nader worden geëvalueerd. Daarom moet 
de Commissie om de twee jaar aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag te 
doen over de gevolgen van de maatregelen 
uit hoofde van onderhavige richtlijn en 
over de noodzaak van verdere 
harmonisatie, en zich met name richten 
op de vraag of  receptvrije 
geneesmiddelen onder deze richtlijn 
moeten vallen.

Or. en
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Motivering

De meeste vervalste producten komen op de markt via onwettige internetsites Consumenten 
moeten veilig geneesmiddelen kunnen kopen via internet en zonder recept.

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De Commissie moet in 
samenwerking met het Europees 
Geneesmiddelenbureau en instanties van 
de lidstaten een campagne organiseren 
om de consument voor te lichten over de 
gevaren in verband met de koop van 
vervalste geneesmiddelen . Door de 
campagne moeten de consumenten met 
name bewuster worden gemaakt van de 
reeds bestaande 
authenticatiemaatregelen, van de 
veiligheidskenmerken (zoals 
hologrammen en veiligheidszegels) op de 
verpakking van geneesmiddelen, alsook 
van de gevaren in verband met de 
aanschaf van geneesmiddelen uit niet 
erkende online bronnen zonder 
vergunning.

Or. en

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. Goed voorgelichte consumenten kunnen een bijdrage leveren tot de ontdekking van 
vervalste geneesmiddelen op de markt. 
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Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De voorgestelde 
veiligheidsmaatregelen en de gegevens die 
zijn verzameld tijdens de identificatie, 
verlening van vergunning en opsporing 
van farmaceutische producten moeten 
worden gebruikt in overeenstemming met 
bestaande communautaire en nationale 
wetgeving inzake gegevenbescherming. 
Dit omvat met name gegevens over 
distributiekanalen.

Or. en

Motivering

Aan de eisen inzake gegevensbescherming moet worden voldaan. Met name gegevens over de 
distributiekanalen van farmaceutische producten kunnen van commerciële betekenis zijn voor 
houders van vergunningen voor het op de markt brengen en mogen daarom niet aan dezen ter 
beschikking worden gesteld.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1
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 geneesmiddel:

elk geneesmiddel waarbij opzettelijk 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 
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hoeveelheden daarvan;
(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;
(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 
internationale overeenkomsten." 

Or. en

Motivering

Met het oog op de juridische zekerheid en duidelijkheid moet de term "vervalste 
geneesmiddelen" in de richtlijn worden omschreven.

Amendement 5

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 identificatie, 
authenticiteit en traceerbaarheid van 
geneesmiddelen gewaarborgd is:

Or. en

Motivering

Identificatie, authenticiteit en traceerbaarheid van geneesmiddelen moeten te allen tijde 
gewaarborgd zijn. 
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Amendement 6

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. Met name 
gegevens betreffende distributiekanalen 
worden niet beschikbaar gesteld voor 
commercieel gebruik.

Or. en

Motivering

Aan de eisen inzake gegevensbescherming moet worden voldaan. Met name gegevens over de 
distributiekanalen van geneesmiddelen  kunnen van commerciële betekenis zijn voor houders 
van vergunningen voor het op de markt brengen en mogen daarom niet aan dezen ter 
beschikking worden gesteld.

Amendement 7

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 Commissie moet in 
samenwerking met het 
Geneesmiddelenbureau en instanties van 
de lidstaten een voorlichtingscampagne 
organiseren. Door de campagne moeten 
de consumenten met name bewuster 
worden gemaakt van de reeds bestaande 
authenticatiemaatregelen, van 
veiligheidskenmerken (zoals 
hologrammen en veiligheidszegels) op de 
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verpakking van geneesmiddelen, alsook 
van de gevaren in verband met de 
aanschaf van vervalste geneesmiddelen. 
De campagne dient zich voornamelijk te 
richten op online bronnen zonder 
toestemming en vergunning.

Or. en

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. Goed voorgelichte consumenten kunnen een bijdrage leveren tot de ontdekking van 
vervalste geneesmiddelen op de markt. 

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Indien een inspectie als bedoeld in lid 1 
tot de conclusie leidt dat de persoon zich 
niet aan de beginselen en richtsnoeren 
inzake goede fabricagepraktijken of goede 
distributiepraktijken als bedoeld in de 
communautaire wetgeving houdt, wordt 
deze informatie opgenomen in de in lid 6 
bedoelde communautaire databank. In deze 
informatie wordt nauwkeurig aangegeven 
elke beginselen, richtsnoeren en 
voorschiften niet zijn nageleefd. Gevallen 
waarin vervalste geneesmiddelen op de 
markt van de Unie zijn ontdekt, worden 
eveneens aan dit gegevensbestand 
doorgegeven.

Or. en
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Motivering

De gegevens die in het gegevensbestand van de Gemeenschap worden opgenomen, moeten zo 
specifiek mogelijk zijn  

Amendement 9

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.

Onverminderd het subsidiariteitsbeginsel 
moeten de lidstaten voorschriften 
vaststellen inzake de straffen die worden 
opgelegd voor overtreding van de 
bepalingen in deze richtlijn en zij dienen 
alle maatregelen te nemen die 
noodzakelijk zijn om naleving te 
waarborgen. De straffen, die van 
strafrechtelijke aard kunnen zijn, moeten 
doeltreffend zijn, in verhouding staan tot 
de overtreding en afschrikkend zijn en zij 
dienen o.m. onderstaande vormen van 
gedrag te dekken:

(1) productie van vervalste 
geneesmiddelen, actieve bestanddelen, 
excipiënten, delen, materialen en 
accessoires;

(2) levering of het aanbieden van levering, 
met inbegrip van bemiddeling, illegale 
handel, in voorraad houden, in- en 
uitvoeren van vervalste geneesmiddelen , 
actieve bestanddelen, excipiënten, delen, 
materialen en accessoires;

(3) het maken van valse documenten of de 
manipulatie van documenten;

(4) hulp bij of aanzetting tot bovenstaande 
overtredingen;
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(5)poging tot het uitvoeren van 
bovenstaande overtredingen
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 vervalsing van geneesmiddelen is een ernstige vorm van georganiseerde misdaad 
waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht. Dit dient dan ook door te klinken in de 
straf die op vervalsing staat.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 127 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 127 quater
Uiterlijk op 30 juni 2012 en daarna om de 
twee jaar brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement  en aan de Raad 
verslag uit over de gevolgen van de 
maatregelen overeenkomstig onderhavige 
richtlijn en over de noodzaak van verdere 
harmonisatie. Daartoe beoordeelt de 
Commissie met name of specifieke 
harmonisatie vereist is inzake de 
receptvrije verkoop van geneesmiddelen 
en de verkoop van deze producten via 
internet. Voorts wordt geëvalueerd waar 
de vervalste geneesmiddelen op de markt 
komen en welke gevaren receptvrije 
geneesmiddelen opleveren. Het verslag 
gaat zo nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen." Indien 
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noodzakelijk wordt wetgeving voorgesteld 
om deze richtlijn eveneens te doen gelden 
voor receptvrije geneesmiddelen 

Or. en

Motivering

De meeste vervalste producten komen op de markt via onwettige internetsites Consumenten 
moeten veilig geneesmiddelen kunnen kopen via internet en zonder recept. Voorts wordt er 
weinig informatie verstrekt over de vraag waar en wanneer vervalste geneesmiddelen met de 
grootst mogelijke waarschijnlijkheid de legale distributieketen binnenkomen.


