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Amendement 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Citation 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 betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name de artikelen 114 en 168,

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 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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.
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Amendement 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Veel geneesmiddelen die via 
internet worden gekocht, worden 
aangeboden op sites die hun werkelijke 
fysieke adres niet vermelden. 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 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 
en in samenwerking met patiënten- en 
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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. De burgers moeten via openbare 
bewustmakingscampagnes worden 
geïnformeerd over de vraag of hun 
internetapotheek officieel is geregistreerd 
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. Patiënten- en 
consumentenorganisaties hebben de nodige ervaring en kunnen de hun goed bekende 
doelgroepen terzake dienende, accurate en toegankelijke informatie bieden. 

Amendement 46
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) Het is zinvol een definitie in te 
voeren voor het begrip "vervalst 
geneesmiddel" om zulke producten te 
kunnen onderscheiden van legale maar 
niet toegelaten geneesmiddelen. Voorts 
mogen toegelaten of anderszins legale 
producten met kwaliteitsgebreken, en 
geneesmiddelen die door fouten bij de 
vervaardiging of daaropvolgende
behandeling niet beantwoorden aan goede 
fabricage- of distributiepraktijken niet 
met vervalste geneesmiddelen worden 
verward.

Or. en

Motivering

Opzettelijke vervalsing van geneesmiddelen is een delict. Dit mag niet worden gelijkgesteld 
met fouten in de naleving van goede fabricage- of distributiepraktijken die zich in het normale 
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productieproces kunnen voordoen en die op een transparante manier door de fabrikant en de 
autoriteiten worden behandeld, waarbij de volksgezondheid steeds voorop staat. 

Amendement 47
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Namaakgeneesmiddelen blijken 
vaak te zijn geleverd op bestelling via het 
internet. Ingevolge de 
Verdragsbepalingen, met name artikel 
168 VWEU, zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor de regulering van 
de verkoop van geneesmiddelen in het 
laatste handelsstadium, met name via de 
apotheken. Dat omvat ook regulering van 
de geneesmiddelenverkoop via 
postorderbedrijven en Internet. Volgens 
de rechtspraak van het Hof van Justitie 
mogen de lidstaten een absoluut verbod 
instellen op aflevering van 
receptgeneesmiddelen per postorder, zoals 
ook strookt met de ruime 
beoordelingsmarge die zij hebben wegens 
de gevaren die aan deze wijze van verkoop 
zijn verbonden.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet de bestaande bevoegdheidsverdeling respecteren.  Regulering van 
apotheken en de verkoop van geneesmiddelen in het laatste handelsstadium zijn een 
aangelegenheid van de lidstaten.  De meeste lidstaten verbieden de verkoop van 
receptgeneesmiddelen per postorder, en het Hof van Justitie heeft de bevoegdheid daartoe 
erkend (arrest van 11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).
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Amendement 48
Vicky Ford

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 of 
geneesmiddelen die zonder inschakeling 
van derden zoals groothandelaars, 
handelaars of makelaars, door de 
fabrikant rechtstreeks worden afgeleverd 
aan inrichtingen waar het product 
rechtstreeks aan de patiënt wordt 
toegediend. 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. en

Motivering

Er moet een doeltreffend systeem komen voor de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van geneesmiddelen aan de hand van de risicobeoordeling die in artikel 54 
bis, lid 4, neergelegd is. Bij de vaststelling van de veiligheidskenmerken moet rekening 
worden gehouden met de eigenschappen van het product, om buitensporige kosten te 
voorkomen.  Het zou bijvoorbeeld averechts werken als de kenmerken ook verplicht worden 
voor producten die rechtstreeks, zonder tussenstappen door de producent worden verkocht 
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aan een medische instelling als eindverbruiker, waar de medicijnen direct aan de patiënten 
worden toegediend.

Amendement 49
Patrizia Toia

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. it

Motivering

De authenticiteit van alle geneesmiddelen moet worden gewaarborgd, receptplichtig of niet. 
Alle farmaceutische producten – receptvrije geneesmiddelen evengoed als 
receptgeneesmiddelen – zijn bijzondere producten die bij namaak een rampzalig effect kunnen 
hebben op de menselijke gezondheid. Ook gebeurt het steeds vaker, zowel op nationaal als op 
Europees niveau, dat receptgeneesmiddelen worden vrijgegeven als receptvrij verkrijgbare 
geneesmiddelen. En ten slotte zijn receptvrije geneesmiddelen in sommige andere lidstaten 
nog wel receptplichtig. 



AM\804377NL.doc 9/52 PE439.067v01-00

NL

Amendement 50
Patrizia Toia

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 technieken voor de bestrijding van 
namaak van farmaceutische producten 
die zij het meest geschikt achten voor hun 
distributiesystemen voor farmaceutische 
producten, mede gelet op het bij deze 
richtlijn ingevoerde authenticatiezegel.

Or. it

Motivering

De richtlijn stelt een authenticatiezegel op de verpakking van het geneesmiddel verplicht, 
waardoor groothandelaren en apothekers de authenticiteit van het farmaceutisch product 
kunnen controleren. De bijzonderheden van het veiligheidssysteem moeten op nationaal 
niveau worden vastgesteld, op basis van de specifieke vereisten van het nationale 
distributiesysteem voor farmaceutische producten. Nationale initiatieven die reeds zijn of 
worden ingevoerd moeten in stand blijven.

Amendement 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten in 
samenwerking met belanghebbenden de 
bijzondere aspecten kunnen regelen rond 
het authenticeren van geneesmiddelen op 
de wijze die zij het meest geschikt achten 
voor hun geneesmiddelenmarkt, mede 
gelet op de bij deze richtlijn ingevoerde 
veiligheidskenmerken.

Or. de
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Motivering

De authenticiteit van zowel receptplichtige als receptvrije geneesmiddelen moet worden 
gewaarborgd.

Amendement 52
Vicky Ford

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 athenticatie van geneesmiddelen die zij 
het meest geschikt achten voor hun 
distributiesystemen voor farmaceutische 
producten, mede gelet op het bij deze 
richtlijn ingevoerde 
veiligheidskenmerken.

Or. en

Motivering

De richtlijn schrijft voor dat geneesmiddelverpakkingen van veiligheidskenmerken worden 
voorzien, waardoor groothandelaren en apothekers de authenticiteit van het geneesmiddel 
kunnen controleren.  De bijzonderheden van het veiligheidssysteem moeten op nationaal 
niveau worden vastgesteld, op basis van de specifieke vereisten van het nationale 
distributiesysteem voor farmaceutische producten. Nationale initiatieven die reeds zijn of 
worden ingevoerd kunnen in stand blijven.

Amendement 53
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Technieken die de identificatie en 
tracering van farmaceutische producten 
tot op niveau van afzonderlijke doses 
mogelijk maken, kunnen een middel zijn 
voor een meer effectieve bestrijding van 
namaak van geneesmiddelen, en 
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verdienen dus zorgvuldig onderzoek door 
de instellingen die voor de 
volksgezondheid in Europa 
verantwoordelijk zijn. 

Or. it

Motivering

Het is zaak alle beschikbare technieken in te zetten voor de bestrijding van dit euvel, dat de 
gezondheid van de Europese burger schaadt.  

Amendement 54
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) 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 afdekt, worden 
verplicht die veiligheidskenmerken te 
vervangen door gelijkwaardige 
veiligheidskenmerken die het mogelijk 
maken om receptgeneesmiddelen te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren zodra de 
richtlijn in werking is getreden.

Or. en

Motivering

Ook nadat de richtlijn in werking is getreden zal het waarschijnlijk nog enkele jaren duren 
voordat er concrete maatregelen zijn ingevoerd. Daarom zullen de tussentijdse maatregelen 
moeten blijven gelden totdat de definitieve maatregelen kunnen worden ingevoerd. Daarom 
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 
bedekt, worden verplicht deze te vervangen door gelijkwaardige veiligheidskenmerken, en 
aansprakelijk worden gesteld wanneer er tengevolge van hun handelen namaakproducten in 
de handelsketen doordringen. 
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Amendement 55
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) Het gebruik van technieken die 
de authenticatie en tracering van 
geneesmiddelen ook op niveau van 
afzonderlijke doses mogelijk maken (bv. 
capsule, tablet of een 
manipulatiebestendige primaire 
verpakking voor vloeistoffen) kan ook 
zeer waardevol zijn om een betere 
productbewaking op de markt mogelijk te 
maken. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van technieken die de authenticatie en tracering van geneesmiddelen ook op 
niveau van afzonderlijke doses mogelijk maken kunnen als aanvulling op de voorgestelde 
veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen, vroegtijdige ontdekking van 
vervalste producten mogelijk maken en zo helpen de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van 
vervalste producten nog verder tegen te gaan. 

Amendement 56
Frédérique Ries

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. Deze strikte voorwaarden 
moeten adequate waarborgen bieden 
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tegen binnendringen van vervalste 
producten in de distributieketen, en ook 
de strikte zorgvuldigheidsplicht van de 
houder van de vergunning voor de 
vervaardiging tot uiting brengen 
tegenover de oorspronkelijke fabrikant, de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen en de gebruikers van de 
producten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 57
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de betrouwbaarheid van de 
distributieketen te vergroten, moeten 
groothandelaars zelf of via een daartoe 
geaccrediteerde instantie controleren of 
hun leveranciers zich houden aan goede 
distributiepraktijken. 

(10) Om de betrouwbaarheid van de 
distributieketen te vergroten, moeten 
groothandelaars zelf of via een daartoe 
geaccrediteerde instantie controleren of 
hun leveranciers zich houden aan goede 
distributiepraktijken. Om te zorgen dat de 
distributieketen ook traceerbaar blijft voor 
de houder van de vergunning voor het in 
de handel brengen van het geneesmiddel, 
moeten de groothandelaars hem 
bovendien informatie verschaffen over de 
bij hen binnengekomen bestellingen.

Or. de
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Amendement 58
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese burgers moeten 
attent worden gemaakt op de risico’s die 
aan bestelling van geneesmiddelen bij 
illegale leveranciers zijn verbonden. In 
het bijzonder moeten er in de lidstaten en 
overal in Europa maatregelen ter 
voorlichting van het publiek worden 
gestimuleerd. 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.

Or. de

Motivering

De authenticiteit van zowel receptplichtige als receptvrije geneesmiddelen moet worden 
gewaarborgd.

Amendement 59
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het bijzonder moeten er op 
Europees en nationaal niveau 
voorlichtingscampagnes worden 
gestimuleerd. De Commissie en de 
lidstaten moeten doeltreffende 
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. it
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Motivering

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

Amendement 60
Amalia Sartori

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 
de desbetreffende goede 
fabricagepraktijken zoals die in de 
Gemeenschap gelden. 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.

Or. en

Motivering

Zowel hulpstoffen als werkzame farmaceutische bestanddelen moeten vervaardigd worden 
met inachtneming van de desbetreffende goede fabricagepraktijken zoals die op Europees 
niveau zijn uitgewerkt, hun specifieke eigenschappen in aanmerking genomen. De Europese 
Commissie moet voor werkzame farmaceutische bestanddelen respectievelijk hulpstoffen 
aparte specifieke goede fabricagepraktijken  uitwerken, die recht doen aan de zeer specifieke 
eigenschappen van deze beide verschillende categorieën ingrediënten, en met name de 
omstandigheid dat hulpstoffen geen therapeutische werking hebben.
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Amendement 61
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Andere farmaceutische 
hulpstoffen dan de werkzame 
farmaceutische bestanddelen, die bij de 
vervaardiging van geneesmiddelen 
worden gebruikt, moeten door de houder 
van de vergunning voor vervaardiging 
terdege worden gecontroleerd op hun 
geschiktheid voor gebruik voor de 
geneesmiddelenproductie overeenkomstig 
goede fabricagepraktijken, zodat deze 
verificatie een adequaat niveau van 
bescherming biedt voor de
volksgezondheid.  

Or. en

Motivering

Ook hulpstoffen dienen in de werkingssfeer te worden opgenomen, aangenomen dat 
hulpstoffen afzonderlijk worden behandeld ten opzichte van de werkzame farmaceutische 
bestanddelen, en date r specifieke vereisten worden gesteld die afwijken van die voor de 
werkzame farmaceutische bestanddelen. De houder van de vergunning voor vervaardiging 
blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpstoffen; deze bepaling is ook reeds 
opgenomen in de goede fabricagepraktijken van de EU voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik. 

Amendement 62
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om identificatie van iedere 
individuele verpakking van receptplichtige 
geneesmiddelen - met uitzondering van 
radiofarmaceutica - mogelijk te maken, 
dienen bepaalde productkenmerken (bv. 
productcode, afloopdatum, partijnummer) 
bij de veiligheidskenmerken te worden 
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vermeld. Deze informatie moet worden 
geleverd in een voor inleesapparaten 
geschikt formaat dat op Europees niveau 
is geharmoniseerd volgens een 
internationale codeernorm.

Or. en

Motivering

Een integraal verificatiesysteem moet een systematische controle mogelijk maken van de 
serienummers van alle verpakkingen op het tijdstip van aflevering, voordat het geneesmiddel 
de patiënt bereikt.  Dat vereist dat alle receptplichtige geneesmiddelen met uitzondering van 
radiofarmaceutica, een serienummer dragen aan de hand waarvan de individuele verpakking 
zich met een in Europa geharmoniseerde en genormeerde code laat identificeren. 

Amendement 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten, ook via 
Europol, samenwerken ter handhaving 
van de bestaande beperkingen van de 
illegale handel in geneesmiddelen via het 
Internet. 

Or. de

Amendement 64
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten, ook via 
Europol, samenwerken ter verscherping 
van de bestaande beperkingen van de 
illegale handel in geneesmiddelen via het 
Internet.

Or. it
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Motivering

Samenwerking tussen de lidstaten om illegale distributie van farmaceutica via het Internet 
tegen te gaan bestrijkt vele gebieden en omvat bijvoorbeeld de uitwisseling van beste 
praktijken en technische know-how. Deze samenwerking moet zich ook uitstrekken tot 
Europol, dat aanzienlijke ervaring heft opgedaan met on-line criminaliteit.

Amendement 65
Judith A. Merkies

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 lid 2 het 
volgende lid 2 bis ingevoegd:
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. hulpstoffen 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 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 heeft geen betrekking op 
overtredingen van de wetgeving inzake 
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intellectuele en industriële eigendoms- of 
octrooirechten.
Deze definitie ziet niet op eventuele 
onbedoelde fabricagefouten. 

Or. en

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.

Amendement 66
Jorgo Chatzimarkakis

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 lid 2 het 
volgende lid 2 bis ingevoegd:
‘2 bis. Vervalst geneesmiddel: elk 
geneesmiddel waarbij opzettelijk een 
vervalsing is aangebracht van
(a) de eigenschappen, waaronder 
begrepen de verpakking, etikettering, 
aanduiding en en samenstelling, zowel 
wat betreft de werkzame bestanddelen als 
wat betreft de hoeveelheden daarvan;
(b) de vervaardiging, 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 deze omschrijving 
aanpassen aan de hand van technische en 
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wetenschappelijke vooruitgang en 
internationale overeenkomsten. 
Deze definitie ziet niet op inbreuken op 
industriële eigendomsrechten.
Deze definitie ziet niet op fabricagefouten. 

Or. de

Amendement 67
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 1 wordt na lid 3 het volgende 
lid 3 bis ingevoegd:

3 bis Hulpstof:

“Hulpstoffen zijn bestanddelen van een 
farmaceutische vorm die geen werkzame stof 
zijn. Hulpstoffen zijn bijvoorbeeld opvullers, 
ontbinders, glijmiddelen, kleurstoffen, 
antioxidanten, conserveermiddelen, 
adjuvanten, stabilisatoren, verdikkers,  
emulgatoren, oplosmiddelen, 
permeatieversterkers, smaak- en aromastoffen, 
alsmede de bestanddelen van de omhulling van 
de geneesmiddelen, bijvoorbeeld gelatine 
capsules.”

Or. en

Motivering

Het begrip hulpstof moet worden gedefinieerd. Omdat hulpstoffen een essentieel deel 
uitmaken van het afgewerkte geneesmiddel, is de definitie in overeenstemming met de EMEA 
CHMP richtsnoeren voor hulpstoffen. 
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Amendement 68
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) In artikel 1 wordt na lid 5 bis het 
volgende lid 5 bis ingevoegd:
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 
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 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 heeft geen betrekking op 
overtredingen van de wetgeving inzake 
intellectuele en industriële eigendoms- of 
octrooirechten.
Deze definitie ziet niet op eventuele 
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.

Amendement 69
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 bestaat uit verkoop,  
aankoop dan wel facturering van 
geneesmiddelen , uitgezonderd de fysieke 
omgang met en verstrekking van
geneesmiddelen aan het publiek, en die niet 
onder de definitie van groothandel valt.’

Or. en

Motivering

De in de richtlijn gebruikte definities moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en geen 
onzekerheid omtrent hun betekenis oproepen.  Daarom moeten de definities onderscheid 
maken tussen handelen en makelen: in het eerste geval is de handelaar eigenaar en in het 
tweede niet, maar in beide gevallen is er geen sprake van fysiek bezit van het product en dus 
geen controle op de behandeling ervan. 

Amendement 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

(1 bis) In artikel 1 wordt na punt 17 bis 
het volgende punt 17 ter ingevoegd:
"17 ter. Personen die gemachtigd zijn 
geneesmiddelen te leveren:  
personen of gerechtigden in bezit van een 
groothandelsvergunning voor 
geneesmiddelen, onverlet de personen of 
gerechtigden die van vergunningsplicht 
zijn vrijgesteld.'

Or. de

Motivering

De definitie van ‘personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen te leveren' maakt geen deel uit 
van richtlijn 2001/83/EG, ofschoon de term daarin wel voorkomt. Met het oog op een 
doeltreffende bescherming tegen binnendringen van vervalste producten in de legale 
distributieketen moeten alle partijen in die distributieketen nauwkeurig worden omschreven. 

Amendement 71
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 1 – lid 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na punt 18 bis 
het volgende punt 18 ter ingevoegd:
18 ter. Personen die gemachtigd zijn 
geneesmiddelen te leveren:  
personen of entiteiten in bezit van een 
groothandelsvergunning voor 
geneesmiddelen, hetgeen onverlet laat dat 
personen of entiteiten van 
vergunningsplicht voor de levering van 
geneesmiddelen kunnen zijn vrijgesteld.

Or. en
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Motivering

 Er moet een omschrijving worden ingevoegd van “personen die gemachtigd zijn 
geneesmiddelen te leveren” omdat deze term in de huidige richtlijn zonder nadere 
omschrijving wordt gebruikt.  Deze omschrijving is nodig voor een afdoende en 
ononderbroken geneesmiddelenvoorziening door personen die gemachtigd zijn 
geneesmiddelen aan het publiek te leveren.  Met het oog op een doeltreffende bescherming 
tegen vervalste producten moeten alle partijen in en rond de distributieketen nauwkeurig 
worden aangeduid, en moeten hun activiteiten worden omschreven, aan vergunning 
onderworpen, gecontroleerd en geïnspecteerd.

Amendement 72
Vicky Ford

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 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 ertoe bij dat vervalsers 
minder gelegenheid krijgen om vervalste geneesmiddelen aan het publiek te verkopen.  In het 
belang van de volksgezondheid en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten deze 
beperkingen in stand worden gelaten. 

Amendement 73
Jorgo Chatzimarkakis

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

Amendement 74
Amalia Sartori

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 doet geenszins af aan 
het recht van de lidstaten om de verkoop 
van receptgeneesmiddelen via het Internet 
te beperken of te verbieden. 

Or. it

Motivering

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

Amendement 75
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 – letter a – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De houder van de vergunning voor 
vervaardiging moet zich ervan 
vergewissen dat de andere grondstoffen 
behalve de werkzame stoffen geschikt zijn 
voor gebruik in geneesmiddelen.  De 
houder van de vergunning voor 
vervaardiging zorgt ervoor dat de 
procedure waarmee hij deze geschiktheid 
beoordeelt, wordt neergelegd in een 
kwaliteitssysteem dat ter inspectie door de 
bevoegde instanties wordt 
gereedgehouden.

Or. en

Motivering

Werkzame farmaceutische Ingredients (API’s) en hulpstoffen hebben zeer verschillende 
kenmerken wat de distributieketen betreft.  Voorschriften voor hulpstoffen moeten in een 
specifiek artikel worden ondergebracht, dat hen duidelijk differentieert ten opzichte van API 
en een behoorlijk controleniveau toepast.  Fabrikanten van hulpstoffen en de distributieketen 
voor grondstoffen worden gecontroleerd door middel van het kwaliteitssysteem van de houder 
van de vergunning voor vervaardiging, onder het toezicht van de Gekwalificeerd persoon 
voor de EU die zelf weer onderworpen is aan regelmatige inspectie.

Amendement 76
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpstoffen gelden eigen goede 
fabricagepraktijken, door de Commissie 
uit te werken overeenkomstig artikel 84 
bis. 

Or. en

Motivering

Zowel hulpstoffen als werkzame farmaceutische bestanddelen moeten vervaardigd worden 
met inachtneming van de desbetreffende goede fabricagepraktijken zoals die op Europees 
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niveau zijn uitgewerkt, hun specifieke eigenschappen in aanmerking genomen. De Europese 
Commissie moet voor werkzame farmaceutische bestanddelen respectievelijk hulpstoffen 
aparte specifieke goede fabricagepraktijken  uitwerken, die recht doen aan de zeer specifieke 
eigenschappen van deze beide verschillende categorieën ingrediënten, en met name de 
omstandigheid dat hulpstoffen geen therapeutische werking hebben.

Amendement 77
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 - letter b 
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'(g) de bevoegde autoriteit inlichten 
omtrent geneesmiddelen die voor zover 
hem bekend qua identiteit, geschiedenis of 
oorsprong daadwerkelijke of vermoedelijke 
vervalsingen zijn van door hem 
vervaardigde geneesmiddelen.'

'(g) de bevoegde autoriteit inlichten 
omtrent geneesmiddelen die voor zover 
hem bekend qua identiteit, geschiedenis of 
oorsprong daadwerkelijke of zeer 
vermoedelijke vervalsingen zijn van door 
hem vervaardigde geneesmiddelen.'

Or. el

Amendement 78
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Punt h) wordt toegevoegd:
''(h) de invoer van de werkzame 
grondstoffen uit derde landen te 
onderwerpen aan specifieke en strenge 
controle, om na te gaan of goede 
fabricagepraktijken zijn gevolgd en de 
werkzame grondstoffen van goede 
kwaliteit zijn.'

Or. it
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Motivering

Het toezicht moet scherper worden, met name bij de invoer van werkzame grondstoffen uit 
derde landen, zonder dat evenwel mag worden vergeten dat bewaking van goede 
fabricagepraktijken (en uiteindelijk van de kwaliteit van de werkzame grondstoffen) wel te 
onderscheiden is van controle op namaak of vervalsing, wat een zaak is voor eventuele 
octrooihouders.

Amendement 79
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 46 ter – 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, en de controlemechanismen 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.

Or. el

Amendement 80
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 47 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beginselen aan de hand waarvan de 
houder van de vergunning voor de 
vervaardiging zich ervan vergewist dat de 
hulpstoffen geschikt zijn voor gebruik bij 
fabricageactiviteiten, uit te voeren met 
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gebruik van risicogebaseerde analyse 
volgens beginselen van goede 
fabricagepraktijken, worden vastgelegd in 
de vorm van richtsnoeren.  

Or. en

Motivering

Er moeten juiste en evenredige richtsnoeren worden uitgewerkt voor hulpstoffen en werkzame 
farmaceutische stoffen, omdat zij zeer verschillende kenmerken hebben wat de distributieketen 
betreft. Voorgesteld wordt om de reeds bestaande richtsnoeren de grondslag zullen vormen 
voor de op hulpstoffen uit te voeren controles, zo nodig eventueel te versterken met extra 
vereisten. Dit zou een pragmatische benadering zijn die aan de vereisten van de huidige 
wetgeving voldoet en voortbouwt op de doelmatige systemen die reeds voorhanden zijn. 

Amendement 81
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet een doeltreffend systeem komen voor de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van geneesmiddelen aan de hand van de risicobeoordeling die in artikel 54 
bis, lid 4, neergelegd is. Wanneer de veiligheidskenmerken worden vastgelegd, moet met de 
specifieke kenmerken van het product rekening worden gehouden.  De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet worden beoordeeld aan de hand van de productkenmerken om 
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zeker te zijn van de authenticiteit. Bepaalde producten kunnen alleen in een ziekenhuis 
worden toegediend.  De toepassing van veiligheidskenmerken draagt in zulke gevallen weinig 
bij aan de veiligheid van de patiënt en kan de toegang tot die producten vertragen. 

Amendement 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet een doeltreffend systeem komen voor de identificatie, authenticatie en 
traceerbaarheid van geneesmiddelen aan de hand van de risicobeoordeling die in artikel 54 
bis, lid 4, neergelegd is. Wanneer de veiligheidskenmerken worden vastgelegd, moet met de 
specifieke kenmerken van het product rekening worden gehouden.  De toepassing van 
veiligheidskenmerken moet worden beoordeeld aan de hand van de productkenmerken om 
zeker te zijn van de authenticiteit. Bepaalde producten kunnen alleen in een ziekenhuis 
worden toegediend.  De toepassing van veiligheidskenmerken draagt in zulke gevallen weinig 
bij aan de veiligheid van de patiënt en kan de toegang tot die producten vertragen. 

Amendement 83
Jorgo Chatzimarkakis

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, die zich wegens hun 
specifieke kenmerken niet lenen voor 
distributie via de groothandel en 
apotheken en daarom door de producent 
rechtstreeks aan klinieken worden 
geleverd waar zij direct aan de patiënt 
worden toegediend, kunnen worden 
geïdentificeerd, geauthenticeerd en 
getraceerd,

Or. de

Amendement 84
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De authenticiteit van alle geneesmiddelen moet worden gewaarborgd, receptplichtig of niet.  
Alle farmaceutische producten – receptvrije geneesmiddelen evengoed als 
receptgeneesmiddelen  – zijn bijzondere producten die bij namaak een rampzalig effect 
kunnen hebben op de menselijke gezondheid.  Ook gebeurt het steeds vaker, zowel op 
nationaal als op Europees niveau, dat receptgeneesmiddelen worden vrijgegeven als 
receptvrij verkrijgbare geneesmiddelen.   
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Amendement 85
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze veiligheidskenmerken worden 
toegepast, zonder discriminatie tussen de 
verkoopkanalen.

Or. de

Amendement 86
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – lid 2 – letter b – alinea 1 bis (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. Wanneer het 
veiligheidskenmerk wordt verwijderd, 
vervangen of afgedekt, moet dit punt ook 
van toepassing zijn op het nieuwe 
veiligheidskenmerk.

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.
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Amendement 87
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 54 – 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 echtheid, alsook 
dezelfde technische moeilijkheidsgraad 
van duplicatie vertonen. Wanneer het 
veiligheidskenmerk wordt verwijderd, 
vervangen of afgedekt, moet dit punt ook 
van toepassing zijn op het nieuwe 
veiligheidskenmerk, tenzij het 
oorspronkelijke veiligheidskenmerk is 
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 te herkennen zijn zonder voorafgaande informatie.  

Amendement 88
Frédérique Ries

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 89
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 54, letter o) bedoelde 
veiligheidskenmerken worden toegepast, 
zonder discriminatie tussen de 
verkoopkanalen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 90
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Houders van een vergunning voor de 
vervaardiging zijn overeenkomstig
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad 
aansprakelijk voor de schade die wordt 

(3) Houders van een vergunning voor de 
vervaardiging als bedoeld in het tweede lid 
van dit artikel, worden beschouwd als 
producent in de zin van Richtlijn 
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veroorzaakt door geneesmiddelen die qua 
identiteit vervalst zijn.

85/374/EEG van de Raad. Zij zijn 
aansprakelijk voor de schade die wordt 
veroorzaakt door geneesmiddelen die qua 
identiteit vervalst zijn tegenover de 
oorspronkelijke fabrikant, de houder van 
de vergunning voor het in de handel 
brengen en de consumenten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 91
Vicky Ford

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, punt (o) 
verricht de Commissie een openbare 
effectbeoordeling naar de kosten en baten 
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. Er zijn 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 kenmerken die op de markt zijn, te evalueren, en daarbij de 
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bestaande ervaring en resultaten van afgesloten proefprojecten in aanmerking te nemen. 

Amendement 92
Patrizia Toia

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

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. Deze 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.

4. De Commissie stelt de nodige 
maatregelen voor de uitvoering van artikel 
54, onder o), en van de leden 1 en 2 van dit 
artikel vast. Alvorens een specifiek 
voorstel uit te brengen in de zin van 
artikel 54, onder (o) verricht de 
Commissie een openbare 
effectbeoordeling naar de kosten en baten 
van de bestaande systemen om namaak 
tegen te gaan, en raadpleegt de partijen 
die zijn betrokken bij de uitvoering en het 
gebruik van de authenticatiezegels. Deze 
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. it

Motivering

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden waar het gaat om technologie tegen vervalsing, 
zoals een eendimensionale code, data matrix, zegels, hologrammen , RFID enz.  Alvorens een 
specifiek antinamaakzegel te kiezen dient de Commissie een effectbeoordeling te verrichten 
om de voors en tegens van alle kenmerken die op de markt zijn, te evalueren, en daarbij de 
bestaande ervaring en resultaten van afgesloten proefprojecten in aanmerking te nemen

Amendement 93
Jorgo Chatzimarkakis

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

Alvorens een maatregel te nemen ter 
uitvoering van artikel 54, onder (o)  
verricht de Commissie een openbare 
effectbeoordeling naar de kosten en baten 
van de bestaande veiligheidskenmerken, 
en raadpleegt zij de betrokken partijen bij 
de uitvoering en het gebruik van die 
veiligheidskenmerken.

Or. de

Motivering

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

Amendement 94
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) indien het product zonder 
inschakeling van derden zoals 
groothandelaars, handelaars of 
makelaars, rechtstreeks wordt afgeleverd 
aan medische instellingen waar het 
product rechtstreeks aan de patiënt wordt 
toegediend.

Or. en
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Amendement 95
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Bij gebruik van antinamaakzegels om de authenticiteit van farmaceutica te controleren 
kunnen 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 en gedragsregels inzake 
gegevensbescherming. 

Amendement 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de



AM\804377NL.doc 39/52 PE439.067v01-00

NL

Motivering

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

Amendement 97
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bij gebruik van antinamaakzegels om de authenticiteit van farmaceutica 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 98
Vicky Ford

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

Or. en

Motivering

Ook nadat de richtlijn in werking is getreden zal het waarschijnlijk nog enkele jaren duren 
voordat er concrete maatregelen zijn ingevoerd.   Daarom zullen de tussentijdse maatregelen 
moeten blijven gelden totdat de definitieve maatregelen kunnen worden ingevoerd.   Daarom 
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 
bedekt, worden verplicht deze te vervangen door gelijkwaardige veiligheidskenmerken, en 
aansprakelijk worden gesteld wanneer er tengevolge van hun handelen namaakproducten in 
de handelsketen doordringen.  

Amendement 99
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van [concrete datum 36 
maanden na publicatie] moeten alle 
receptgeneesmiddelen met uitzondering 
van radiofarmaceutica, vanaf het moment 
van vrijgave van de fabricagepartij als 
bedoeld in artikel 51, van een 
serienummer zijn voorzien aan de hand 
waarvan de afzonderlijke verpakking zich 
eenduidig laat identificeren. Het 
serienummer moet worden ingepast in een 
internationaal erkende en 
geharmoniseerde coderingsnorm.
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Or. en

Motivering

 Een integraal verificatiesysteem moet een systematische controle mogelijk maken van de 
serienummers van alle verpakkingen op het tijdstip van aflevering, voordat het geneesmiddel 
de patiënt bereikt.  Dat vereist dat alle receptplichtige geneesmiddelen met uitzondering van 
radiofarmaceutica, een serienummer dragen aan de hand waarvan de individuele verpakking 
zich met een in Europa geharmoniseerde en genormeerde code laat identificeren. 

Amendement 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gedurende een overgangsperiode 
van drie jaar, worden 
veiligheidskenmerken als gelijkwaardig 
beschouwd wanneer zij in gelijke mate de 
mogelijkheid bieden het geneesmiddel te 
identificeren, authenticeren en 
ononderbroken te traceren, zonder dat de 
primaire verpakking hoeft te worden 
geopend, of wanneer zij namaak van het 
product in gelijke mate bemoeilijken.  
Wanneer het veiligheidskenmerk wordt 
verwijderd, vervangen of afgedekt, moet 
dit punt ook van toepassing zijn op het 
nieuwe veiligheidskenmerk, tenzij het 
oorspronkelijke veiligheidskenmerk is 
afgedekt en daardoor niet te herkennen is.

Or. de

Motivering

Het is belangrijk dat in de toekomst overall in de EU een uniform veiligheidskenmerk wordt 
gehanteerd. 
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Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 9
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 77 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'4. De lidstaten zenden een kopie van de in 
lid 1 bedoelde vergunning aan het Bureau. 
Het Bureau neemt deze informatie op in de 
in artikel 111, lid 6, bedoelde databank. Op 
verzoek van de Commissie of een lidstaat 
moeten de lidstaten alle relevante gegevens 
verstrekken over de door hen krachtens lid 
1 verleende individuele vergunningen.'

'4. De lidstaten zenden een kopie van de in 
lid 1 bedoelde vergunning aan het Bureau. 
Het Bureau neemt deze informatie op in de 
in artikel 111, lid 6, bedoelde databank. Op 
verzoek van de Commissie of een lidstaat 
moeten de lidstaten binnen een redelijke 
termijn alle relevante gegevens 
verstrekken over de door hen krachtens lid 
1 verleende individuele vergunningen.'

Or. el

Amendement 102
Vicky Ford

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 
commissiehandel 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 
commissiehandel 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;’;

Or. en
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Amendement 103
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende letter j) wordt 
ingevoegd:
'j) zij moeten de houder van een 
handelsvergunning voor geneesmiddelen 
op diens verzoek informeren over de door 
hen ontvangen bestellingen van 
geneesmiddelen. De in de eerste volzin 
bedoelde informatie moet ten minste 
naam en adres van de besteller omvatten, 
met de onder e), eerste t/m vierde streepje 
genoemde bijzonderheden.'

Or. de

Amendement 104
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Na artikel 84 wordt het volgende 
artikel 84 bis ingevoegd:
Artikel 84 bis
De Commissie publiceert richtsnoeren 
omtrent specifieke goede 
fabricagepraktijken werkzame 
farmaceutische bestanddelen en 
specifieke goede fabricagepraktijken voor 
hulpstoffen. Daartoe raadpleegt zij het bij 
Richtlijn 75/319/EEG ingestelde Comité 
voor farmaceutische specialiteiten en het 
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bij Besluit 75/320/EEG van de Raad 
ingestelde Geneesmiddelencomité.

Or. en

Motivering

Zowel hulpstoffen als werkzame farmaceutische bestanddelen moeten vervaardigd worden 
met inachtneming van de desbetreffende goede fabricagepraktijken zoals die op Europees 
niveau zijn uitgewerkt, hun specifieke eigenschappen in aanmerking genomen. De Commissie 
moet voor werkzame farmaceutische bestanddelen respectievelijk hulpstoffen aparte 
specifieke goede fabricagepraktijken  uitwerken, die recht doen aan de zeer specifieke 
eigenschappen van deze beide verschillende categorieën ingrediënten, en met name de 
omstandigheid dat hulpstoffen geen therapeutische werking hebben.

Amendement 105
Amalia Sartori

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

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. 

Zij melden hun activiteit bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd 
zijn.

Zij melden hun activiteit bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd 
zijn. Deze stelt het Bureau in kennis.

Or. en

Motivering

Personen die handel of tussenhandel in geneesmiddelen bedrijven, moeten worden verplicht 
na te gaan of voor de betrokken geneesmiddelen een vergunning voor het in de handel 
brengen is verleend.  De nationale aanmeldingsprocedure moet worden ondersteund met een 
communautaire databank zoals die ook voor houders van een groothandelsvergunning is 
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vereist, om te zorgen dat transparantie bestaat omtrent alle deelnemers.

Amendement 106
Vicky Ford

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

Or. en

Amendement 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

TITEL VII bis

INTERNETVERKOOP

Artikel 85 quater

1. De Commissie stelt bij gedelegeerde 
handeling een EU-logo vast voor de 
hoofdpagina van apotheeksites op internet, 
met behulp waarvan het publiek kan uitmaken 
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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 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.

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 
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 108
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) in artikel 88 wordt na lid 1 het 
volgende lid 1 bis ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten ontwerpen in 
samenwerking met de Commissie en na 
raadpleging van belanghebbende partijen 
een voorlichtingsstrategie inzake de 
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betrouwbaarheid van leveranciers van 
farmaceutica. In die strategie moet 
rekening worden gehouden met de 
uiteenlopende wetgeving inzake de 
levering van farmaceutica, en met het 
risico dat aan bepaalde leveringskanalen, 
zoals illegale internetsites kleeft.'

Or. it

Motivering

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

Amendement 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 88 ter
De lidstaten ontwerpen in samenwerking 
met de Commissie en na raadpleging van 
belanghebbende partijen een 
voorlichtingsstrategie inzake de veiligheid 
van fabriekspartijen geneesmiddelen. In 
die strategie moet rekening worden 
gehouden met de uiteenlopende wetgeving 
inzake de levering van farmaceutica en 
met het risico dat aan bepaalde 
leveringsmethoden en aan illegale 
verkoop via internet kleeft.

Or. de

Motivering

Het Internet is de belangrijkste bron van nagemaakte geneesmiddelen. De aankoop van 
geneesmiddelen via illegale distributiekanalen de burgers worden ontraden. In het bijzonder 
moeten er in de lidstaten en overal in Europa maatregelen ter voorlichting van het publiek 
worden gestimuleerd.
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Amendement 110
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 97 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 97 wordt een lid 5 bis 
ingelast:
'5 bis. De Commissie ziet er in 
samenwerking met het 
Geneesmiddelenbureau en de nationale 
instanties op toe, dat de fabrikanten, 
importeurs, houders van vergunningen 
voor het in de handel brengen, 
groothandelaren, handelaren en 
makelaars, gezamenlijk of individueel 
openbare voorlichtingscampagnes 
bevorderen in de verschillende media 
(pers, televisie, radio, Internet) om het 
publiek bewust te maken van de gevaren 
van het kopen van vervalste 
geneesmiddelen via het Internet.

Or. en

Motivering

Het publiek moet duidelijk worden gemaakt welke gevaren verbonden zijn aan bestelling van 
geneesmiddelen via Internet en hoe erkende internetapotheken onderscheiden kunnen worden 
van malafide distributeurs.  Gezien de financiële middelen waarover de fabrikanten, 
importeurs, houders van vergunningen voor het in de handel brengen, groothandelaren, 
handelaren en makelaars beschikken, en gezien het belang dat zij hebben bij bescherming van 
de consument en van hun reputatie, dienen de voorlichtingscampagnes door de industrie te 
worden geleid, met de Commissie in een toezichthoudende rol om er zeker van te zijn dat de 
campagnes daadwerkelijk plaats vinden. 

Amendement 111
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 111 ter – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Volgens de procedure van artikel 121, 
lid 2, stelt de Commissie richtsnoeren vast 
waarin de eisen van lid 1, onder a) tot en 
met d), in detail worden omschreven, 
waarbij zij met behulp van de juiste 
instrumenten en eventueel extra 
maatregelen, zorg draagt voor de 
verificatie en daaropvolgende bewaking 
van de kwaliteit van de grondstoffen en de 
veiligheid.

Or. it

Motivering

Het toezicht moet scherper worden, met name bij de invoer van werkzame grondstoffen uit 
derde landen, zonder dat evenwel mag worden vergeten dat bewaking van goede 
fabricagepraktijken (en uiteindelijk van de kwaliteit van de werkzame grondstoffen) wel te 
onderscheiden is van controle op namaak of vervalsing, wat een zaak is voor eventuele 
octrooihouders.

Amendement 112
Ioannis A. Tsoukalas

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, en 
moeten de fabricage en de distributie 
onmiddellijk worden stopgezet.'

Or. el
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Amendement 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 en de lidstaten werken 
nauw samen met de Raad van Europa bij 
de totstandbrenging van een Europese 
Overeenkomst betreffende de bestrijding 
van geneesmiddelenvervalsing en van de 
handel in vervalste geneesmiddelen. De 
Overeenkomst ziet op de civiel- en 
strafrechtelijke aspecten van vervalsing 
en handel in vervalste geneesmiddelen.

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 114
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

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 = 6 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 
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richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf [datum 
invullen = 18 maanden + één dag na de 
bekendmaking]. De lidstaten passen
evenwel:

Zij passen die bepalingen toe vanaf [datum 
invullen = 6 maanden + één dag na de 
bekendmaking].

(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 = 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;

(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.

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.

(c) vanaf [datum invullen = 6 maanden 
na de bekendmaking] de nodige 
bepalingen toe om te voldoen aan artikel 
1, punt 9, voorzover betrekking hebbende 
op artikel 54 bis, leden 5, 2 en 3, 
voorzover genoemd in artikel 54 bis, lid 5, 
van Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd 
bij deze richtlijn;
(d) vanaf [datum invullen = 48 maanden 
na de bekendmaking] de nodige 
bepalingen toe om te voldoen aan artikel 
1, punt 9, voorzover betrekking hebbende 
op artikel 54 bis, leden 5, 2 en 3, 
voorzover genoemd in artikel 54 bis, lid 5, 
van Richtlijn 2001/83/EG, zoals gewijzigd 
bij deze richtlijn;
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 
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vastgesteld door de lidstaten.

Or. en

Motivering

Ook nadat de richtlijn in werking is getreden zal het waarschijnlijk nog enkele jaren duren 
voordat er concrete maatregelen zijn ingevoerd. Daarom zullen de tussentijdse maatregelen 
moeten blijven gelden totdat de definitieve maatregelen kunnen worden ingevoerd. Daarom 
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 hun handelen namaakproducten in 
de handelsketen doordringen.  


