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NL In verscheidenheid verenigd NL

11.2.2019 B8-0071/6

Amendement 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de Commissie en de 
nationale autoriteiten moeten samenwerken 
om tot een wettelijke definitie van 
medische cannabis te komen, en een 
duidelijk onderscheid moeten maken 
tussen geneesmiddelen op basis van 
cannabis die door het EMA of andere 
regelgevende agentschappen zijn 
goedgekeurd, medische cannabis die niet 
door klinische proeven is gestaafd en 
andere toepassingen van cannabis (zoals 
industriële cannabis en cannabis voor 
recreatieve doeleinden);

1. benadrukt dat de Commissie en de 
nationale autoriteiten moeten samenwerken 
om tot een wettelijke definitie van 
medische cannabis, dat wil zeggen 
cannabis voor medische doeleinden, te 
komen, en een duidelijk onderscheid 
moeten maken tussen geneesmiddelen op 
basis van cannabis die door het EMA of 
andere regelgevende agentschappen zijn 
goedgekeurd, medische cannabis die niet 
door klinische proeven is gestaafd en 
andere toepassingen van cannabis (zoals 
industriële cannabis en cannabis voor 
recreatieve doeleinden);

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/7

Amendement 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten om medische 
professionals van passende medische 
opleiding te voorzien en de verhoging van 
het kennisniveau inzake medische cannabis 
op basis van onafhankelijk en breed 
onderzoek te bevorderen; verzoekt de 
lidstaten artsen toe te staan vrij naar hun 
professionele oordeel wettelijk 
goedgekeurde op cannabis gebaseerde 
geneesmiddelen voor te schrijven aan 
patiënten met de relevante aandoeningen, 
en apothekers toe te staan op wettige wijze 
aan deze recepten te voldoen; benadrukt de 
noodzaak voor scholing en toegang tot 
literatuur over de resultaten van 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 
voor al het medisch personeel, zoals 
studenten geneeskunde, artsen en 
apothekers;

9. verzoekt de lidstaten om medische 
professionals van passende medische 
opleiding te voorzien en de verhoging van 
het kennisniveau inzake medische cannabis 
op basis van onafhankelijk en breed 
onderzoek te bevorderen; verzoekt de 
lidstaten artsen toe te staan vrij naar hun 
professionele oordeel cannabis voor 
medische doeleinden voor te schrijven aan 
patiënten met de relevante aandoeningen, 
en apothekers toe te staan op wettige wijze 
aan deze recepten te voldoen; benadrukt de 
noodzaak voor scholing en toegang tot 
literatuur over de resultaten van 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 
voor al het medisch personeel, zoals 
studenten geneeskunde, artsen en 
apothekers;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/8

Amendement 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie met de 
lidstaten samen te werken om de gelijke 
toegang tot geneesmiddelen op basis van 
cannabis te verbeteren en te waarborgen 
dat, waar deze zijn toegestaan, 
geneesmiddelen die werkzaam zijn voor de 
behandeling van specifieke aandoeningen 
worden terugbetaald door de 
ziektekostenverzekering, zoals het geval is 
voor andere geneesmiddelen; verzoekt de 
lidstaten patiënten een veilige en gelijke 
keuze te bieden tussen verschillende 
soorten op cannabis gebaseerde 
geneesmiddelen, en tegelijkertijd ervoor te 
zorgen dat patiënten tijdens hun 
behandeling worden begeleid door 
gespecialiseerde medische professionals;

10. verzoekt de Commissie met de 
lidstaten samen te werken om de gelijke 
toegang tot cannabis voor medische 
doeleinden te verbeteren en te waarborgen 
dat, waar deze zijn toegestaan, 
geneesmiddelen die werkzaam zijn voor de 
behandeling van specifieke aandoeningen 
worden terugbetaald door de 
ziektekostenverzekering, zoals het geval is 
voor andere geneesmiddelen; verzoekt de 
lidstaten patiënten een veilige en gelijke 
keuze te bieden tussen verschillende 
soorten cannabis voor medische 
doeleinden, en tegelijkertijd ervoor te 
zorgen dat patiënten tijdens hun 
behandeling worden begeleid door 
gespecialiseerde medische professionals;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/9

Amendement 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
voldoende beschikbaarheid van 
geneesmiddelen op basis van cannabis om 
aan de actuele vraag te voldoen, ofwel door 
middel van productie volgens de medische 
normen in de lidstaten, ofwel eventueel 
door middel van invoer, waarbij moet 
worden voldaan aan de nationale eisen 
voor geneesmiddelen op basis van 
cannabis;

13. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
voldoende beschikbaarheid van cannabis 
voor medische doeleinden om aan de 
actuele vraag te voldoen, ofwel door 
middel van productie volgens de medische 
normen in de lidstaten, ofwel eventueel 
door middel van invoer, waarbij moet 
worden voldaan aan de nationale eisen 
voor cannabis voor medische doeleinden;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/10

Amendement 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt hoe een omvattende en 
door bewijzen gestaafde regulering van 
geneesmiddelen die zijn afgeleid van 
cannabis zich zou vertalen in bijkomende 
middelen voor overheden, de zwarte markt 
zou beperken, zou zorgen voor een 
betrouwbare en nauwkeurige etikettering 
en zo zou bijdragen tot het controleren van 
de verkooppunten, de toegang voor 
jongeren tot deze stof zou beperken en 
patiënten rechtszekerheid en veilige 
toegang zou verschaffen voor medisch 
gebruik, met bijzondere 
voorzorgsmaatregelen voor jongeren en 
zwangere vrouwen;

16. benadrukt hoe een omvattende en 
door bewijzen gestaafde regulering van 
cannabis voor medische doeleinden zich 
zou vertalen in bijkomende middelen voor 
overheden, de zwarte markt zou beperken, 
zou zorgen voor een betrouwbare en 
nauwkeurige etikettering en zo zou 
bijdragen tot het controleren van de 
verkooppunten, de toegang voor jongeren 
tot deze stof zou beperken en patiënten 
rechtszekerheid en veilige toegang zou 
verschaffen voor medisch gebruik, met 
bijzondere voorzorgsmaatregelen voor 
jongeren en zwangere vrouwen;

Or. en


