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Kenmerk: 2023Z04431/2023D10389

Lijst van nieuwe EU-voorstellen 

De Europese Commissie heeft in de periode tussen 23 februari 2023 en 9 maart 2023 de volgende 
voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere 
beleidsvormende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd1: 

I. Nieuw voorgestelde EU-wetgeving
(Verordeningen, richtlijnen en wetgevende besluiten)

1. Titel Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD betreffende specifieke regels met betrekking tot 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bestemd zijn om in 
Noord-Ierland in de handel te worden gebracht COM(2023)122

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Noot Dit voorstel komt voort uit het terugtrekkingsakkoord in het kader 
van de Brexit en omvat gezamenlijke oplossingen tussen de EU en 
het Verenigd Koninkrijk om ervoor te zorgen dat: 

 voor nieuwe en innovatieve geneesmiddelen die rechtmatig 
in de handel worden gebracht in Noord-Ierland, alleen door 
het VK een geldige vergunning voor het in de handel brengen
moet worden verleend overeenkomstig de wetgeving van het
VK. Het in de handel brengen van deze geneesmiddelen zal 
niet meer worden geregeld d.m.v. EU-brede vergunningen 
verleend door de Commissie;

 de EU-veiligheidskenmerken die in de EU op de verpakkingen
van aan een recept onderworpen geneesmiddelen moeten 
worden aangebracht, niet moeten worden aangebracht op 
verpakkingen van geneesmiddelen die aan patiënten in 
Noord-Ierland beschikbaar worden gesteld.

 

II. Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard 
(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.)

2. Titel Evaluatie van het wetgevingskader voor de bestrijding van 
tabaksgebruik Raadpleging

Voorstel Afschrift van de reactie van de minister afwachten conform de brede 
EU-informatieafspraken tussen de Kamer en het kabinet.

Noot De Europese Commissie wil een evaluatie uitvoeren van het 
wetgevingskader voor de bestrijding van tabaksgebruik. Daarbij wil 
de Commissie onder andere kijken naar productregulering, reclame, 
promotie en sponsoring, mede in het licht van de snelle opkomst van
nieuwe producten en de recente ontwikkelingen op technisch gebied.

1 Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link). 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13481-Evaluatie-van-het-wetgevingskader-voor-de-bestrijding-van-tabaksgebruik_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0122&qid=1678105513333
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken

