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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionens forslag og ser gerne en harmonisering af lægemidler, også 
når det drejer sig om markedsføring af human- og veterinærmedicinske lægemidler.

Indtil nu er kun en lille del af lægemidlerne omfattet af den harmoniserede europæiske 
lovgivning (omkring 20 %, dvs. de produkter, der har fået deres markedsføringstilladelse i 
overensstemmelse med to godkendelsesprocedurer, "centraliseret" og "gensidig 
anerkendelse"). Produkter, der har en rent national tilladelse, er ikke omfattet af den 
eksisterende europæiske lovgivning om ændringer og er derfor reguleret af særlige indbyrdes 
forskellige nationale regler. Dette er ineffektivt og fører til betydelige økonomiske 
omkostninger, og endvidere lægger det hindringer i vejen for et velfungerende indre marked.
Direktivet vil danne et retligt grundlag for harmonisering og vil gøre det muligt at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger gennem komitologiproceduren for så vidt angår alle former 
for ændringer.

Ordføreren går ind for harmonisering, som vil være til stor fordel for både forbrugerne og 
industrien, og som vil fremskynde adgangen til de seneste lægemidler på tværs af 
medlemsstaterne. Indtil nu har manglen på harmonisering af ændringer medført store 
forsinkelser og ineffektivitet set både ud fra en økonomisk synsvinkel og ud fra 
veterinærlægemiddelsektorens behov. Det er også ulogisk at have harmonisering på hvert trin 
af et produkts livscyklus, bortset fra når det drejer sig om ændringer af produktet.

Ikke desto mindre er det nødvendigt at gå forsigtigt frem med tanke på medlemsstaternes 
omkostninger og at lægge en passende plan for, hvordan harmoniseringen skal gennemføres i 
praksis. Medlemsstaterne kan ikke anmodes om at ændre deres interne regler for at overholde 
dette direktiv og yderligere ændringer, som vedtages gennem komitologiproceduren, med en 
tidsfrist, der er for kort, og som indebærer for høje omkostninger.

I overensstemmelse med den gennemførte konsekvensanalyse, den offentlige høring og de 
skriftlige udtalelser, som er fremsendt af kontrolorganer i medlemsstaterne, fokuserer 
ordførerens forslag på flere punkter.

For det første er det nødvendigt at udarbejde en plan for harmonisering, der modsvarer hvor 
rede, de forskellige medlemsstater er. I de fremsendte udtalelser er der forskellige krav til 
forskellige planer, og det fremgår, at et betydeligt antal medlemsstater foretrækker en 
overgangsperiode på to år. Vi er nødt til at tage hensyn til dette, da det er afgørende for den 
faktiske gennemførelse af harmoniseringen i praksis.

For det andet er det nødvendigt yderligere at understrege behovet for, at Parlamentet fører 
tilsyn med lovgivning, som vedtages gennem komitologiproceduren. Vi skal kunne føre tilsyn 
med lovgivningsprocessen gennem forskriftsproceduren med kontrol.

For det tredje mener ordføreren, at Parlamentet bør opfordre til en forenkling af 
forordningerne om ændringer. Dette spørgsmål blev rejst af flere af deltagerne under den 
offentlige høring, og vi er nødt til at sikre, at de forordninger om ændringer, som findes nu, 
ikke skaber unødigt bureaukrati for medlemsstaterne, virksomhederne og borgerne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Af hensyn til folkesundheden, retlig 
ensartethed og forudsigelighed for 
erhvervslivet bør ændringer af alle typer 
markedsføringstilladelser være omfattet af 
harmoniserede bestemmelser.

(6) Af hensyn til folkesundheden og retlig 
ensartethed, og for at mindske den 
administrative byrde og styrke
forudsigeligheden for erhvervslivet bør 
ændringer af alle typer 
markedsføringstilladelser være omfattet af 
harmoniserede bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er nødvendigt at revidere de 
nuværende administrative procedurer i 
forordningerne om ændringer 
(forordning (EF) nr. 1084/2003 og (EF) 
nr. 1085/2003), navnlig med fokus på en 
forenkling af de administrative 
procedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
 Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[12 måneder efter ikrafttrædelsen]. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[24 måneder efter ikrafttrædelsen]. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en
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