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Ændringsforslag 51
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 114 og 168,

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer retsgrundlaget i overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Formålet med direktivet er ikke blot at etablere et indre 
marked for lægemidler (artikel 114), men også at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i 
EU (artikel 168).

Ændringsforslag 52
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør på grundlag af 
dette direktiv årligt forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en statistisk rapport 
indeholdende pålidelige og præcise data 
om den aktuelle situation, tendenser og 
udvikling i medlemsstaterne vedrørende 
forfalskede lægemidler, herunder detaljer 
om hvor, hvordan og af hvem forfalskede 
produkter blev opdaget, oprindelseslandet 
og selve det forfalskede element (identitet, 
kilde og/eller ingredienser/bestanddele). 
Der bør i rapporten skelnes tydeligt 
mellem forfalskningsproblematikken og 
patentovertrædelser.
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Or. en

Begrundelse

Hverken konsekvensanalysen eller nogen andre rapporter fra Kommissionen fokuserer i 
tilstrækkelig grad på eller forsøger at forklare oprindelsen og hovedkilderne til forfalskede 
varer. Det er vigtigt ikke at sammenblande patentovertrædelser eller -tvister med 
problematikken om forfalskning af lægemidler. Der er behov for pålidelige data og statistik 
om, hvor forfalskede varer blev opdaget, hvilket land de kom fra, og hvori selve det 
forfalskede element består (identitet, kilde og/eller ingredienser/bestanddele).

Ændringsforslag 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør på grundlag af 
dette direktiv årligt forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en statistisk rapport 
indeholdende pålidelige og præcise data 
om den aktuelle situation, tendenser og 
udvikling i medlemsstaterne vedrørende 
forfalskede lægemidler, herunder detaljer 
om hvor, hvordan og af hvem forfalskede 
produkter blev opdaget, oprindelseslandet 
og selve det forfalskede element (identitet, 
kilde og/eller ingredienser/bestanddele). 

Or. en

Begrundelse

Hverken konsekvensanalysen eller nogen andre rapporter fra Kommissionen fokuserer i 
tilstrækkelig grad på eller forsøger at forklare oprindelsen og hovedkilderne til forfalskede 
varer. Det er vigtigt ikke at sammenblande patentovertrædelser eller -tvister med 
problematikken om forfalskning af lægemidler. Der er behov for pålidelige data og statistik 
om, hvor forfalskede varer blev opdaget, hvilket land de kom fra, og hvori består selve det 
forfalskede element (identitet, kilde og/eller ingredienser/bestanddele).
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Ændringsforslag 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør årligt forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om den aktuelle situation og tendenserne 
vedrørende forfalskede lægemidler, og 
opdatere tiltagene til gennemførelse af 
sikkerhedsforanstaltningerne i 
overenststemmelse hermed.  

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende for at kunne håndtere og løse problemerne med forfalskede lægemidler at 
kende og indkredse deres oprindelse og hovedkilder. Derfor bør der indføres årlig 
indberetning. Bestemmelserne om anvendelse af sikkerhedsforanstaltningerne opdateres i 
overenstemmelse med disse resultater.

Ændringsforslag 55
Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden bør Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en evalueringsrapport med detaljeret data 
om udbredelsen af og kilderne til 
forfalskede lægemidler i den lovlige 
forsyningskæde inden for EU.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at have et klart overblik over omfanget og hovedkilderne til potentiale for 
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forfalskning med henblik på eventuelt at omarbejde eller tilpasse direktivet.

Ændringsforslag 56
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv gælder, for så vidt 
andet ikke er fastsat i direktiv 95/46/EF, 
og bør forvaltes under anvendelse af klare 
og effektive sikkerhedsmekanismer, når 
personlige data behandles.

Or.»en

Ændringsforslag 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) EU bør støtte udarbejdelsen af en 
international konvention til styrkelse af de 
straffe, der knytter sig til forfalskning af 
lægemidler, såvel som vedtagelsen af en 
tillægsprotokol til den internationale 
Palermokonvention om organiseret 
kriminalitet.

Or. fr

Begrundelse

Det er i dag internationale kriminelle netværk, der står bag forfalskning af lægemidler, og vi 
kan kun imødegå dette problem for folkesundheden inden for EU's grænser.
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Ændringsforslag 58
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det er velkendt, at internettet er en af 
de vigtigste kanaler, ad hvilke forfalskede 
lægemidler indføres på det europæiske 
marked. I betragtning af hvor vanskeligt 
det er at finde frem til den fysiske adresse 
bag internetsider og således forsyne dem 
med fuldt troværdige ægthedsattester til 
verificering af lægemidlernes kvalitet, 
sikkerhed og effektivitet, bør 
internethandel med enhver form for 
lægemidler forbydes, medmindre 
foretagendet allerede er autoriseret i 
henhold til gældende national ret på 
datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. it

Begrundelse

Internethandel med lægemidler er ganske vist tilladt i nogle medlemsstater, men den 
påviseligt høje grad af ulovlighed, der er forbundet hermed, er uforenelig med målet om at 
sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse i EU. Kommissionens forslag om at anse 
internetsalg for en del af den ulovlige forsyningskæde bør derfor støttes. Hvor 
medlemsstaternes lovgivning tillader denne forretningsform og er gældende på datoen, hvor 
direktivet træder i kraft, bør denne lovgivning dog fortsat have retskraft.

Ændringsforslag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Et lovligt postordreapotek bør være 
tilknyttet et autoriseret apotek og dermed 
sikre, at postordreapoteket overholder alle 
lovkrav gældende for etableringen af 
apotek i den medlemsstat, hvor den er 
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juridisk hjemmehørende. Angivelse af den 
ansvarshavende apoteker bør være et 
lovkrav for alle postordreapoteker. Et 
postordreapotek kan kun udlevere et 
receptpligtigt præparat, såfremt det på 
forhånd har modtaget den originale 
recept. Medlemsstaterne bør sikre, at alle 
bestemmelser om postordre for 
lægemidler løbende justeres af de 
kompetente nationale organer.

Or. en

Begrundelse

Postordreapoteker skal overholde de samme bestemmelser som et autoriseret apotek, således 
at kunderne sikres ensartede produktkvalitet og produktsikkerhed. Ethvert postordreapotek 
skal angive en apoteker med det juridiske ansvar for salget. Medlemsstaterne 
apotekstilsynsmyndigheder bør regelmæssigt overvåge alle postordreapoteker i tæt 
forbindelse med EAMSP (den europæiske sammenslutning af postordreapoteker). EAMSP kan 
fungere som et center for ekspertise og bedste praksis.

Ændringsforslag 60
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) EU-borgerne bør gøres 
opmærksomme på sundhedsfarerne ved 
bestilling af varer fra ulovlige 
internetsteder. Kommissionen bør i 
samarbejde med medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger til at højne 
offentlighedens kendskab til farerne ved 
at købe lægemidler fra andre 
internetsteder end lovlige 
postordreapoteker. Offentlige 
informationskampagner bør oplyse 
borgerne om, hvordan de kan genkende 
legale postordreapoteker og forstå de 
farer, der er forbundet med køb fra 
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ulovlige internetsteder.

Or. en

Begrundelse

Offentlige informationskampagner er afgørende for at informere EU's forbrugere om farerne 
ved at købe lægemidler fra ulovlige postordreapoteker. Der skal benyttes særlige 
formidlingsteknikker til disse kampagner for at sikre, at budskabet om lovlige og ulovlige 
aktiviteter vedrørende internetsteder, der sælger lægemidler, fremsættes på en klar og 
letforståelig måde. For eksempel vil brug af de samme annoncer kunne skabe forvirring 
blandt forbrugerne og det bør derfor undgås overalt.

Ændringsforslag 61
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Det er hensigtsmæssigt at indføre en 
definition af begrebet "forfalsket 
lægemiddel" med henblik på at sondre 
mellem sådanne varer og lovlige, men 
uautoriserede lægemidler. Endvidere bør 
der skelnes mellem på den ene side 
autoriserede eller på anden måde lovlige 
produkter, der er defekte, og lægemidler, 
der som følge af fremstillingsfejl eller 
skader fra efterfølgende håndtering ikke 
er i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis eller god 
distributionspraksis, og på den anden side 
forfalskede lægemidler. 

Or. en

Begrundelse

Overlagt forfalskning af lægemidler er en forbrydelse. Dette bør ikke ligestilles med 
manglende iagttagelse af god fremstillingspraksis eller defekter, der kan opstå under normale 
fremstillingsforhold, og som lægemiddelproducenten og myndighederne i fællesskab og på 
gennemskuelig vis tager hånd om under stadig hensyntagen til beskyttelsen af den offentlige 
sundhed.
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Ændringsforslag 62
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Distributionsnettet for lægemidler er i 
dag uhyre komplekst og omfatter mange 
aktører, der ikke nødvendigvis er grossister 
som defineret i direktiv 2001/83/EF. For at 
sikre pålidelighed i distributionskæden bør 
lægemiddellovgivningen omhandle alle 
aktører i distributionskæden, dvs. ikke blot 
distributører, der aftager, opbevarer, 
oplagrer og leverer lægemidler, men også 
personer, der er involveret i transaktioner 
uden at håndtere lægemidlerne. De bør 
underlægges rimelige regler, så det på alle 
praktisk gennemførlige måder udelukkes, 
at der er en mulighed for, at lægemidler, 
som er forfalskede med hensyn til identitet, 
historie eller oprindelse, kommer ind i den 
lovlige forsyningskæde i Fællesskabet.

(5) Distributionsnettet for lægemidler er i 
dag uhyre komplekst og omfatter mange 
aktører, der ikke nødvendigvis er grossister 
som defineret i direktiv 2001/83/EF. For at 
sikre pålidelighed i distributionskæden bør 
lægemiddellovgivningen omhandle alle 
aktører i distributionskæden, dvs. dvs. ikke 
blot distributører, der aftager, opbevarer, 
oplagrer og leverer lægemidler, men også 
personer, der er involveret i transaktioner 
uden at håndtere lægemidlerne, såsom 
personer der handler eller formidler 
varerne. De bør underlægges rimelige 
regler, så det på alle praktisk 
gennemførlige måder udelukkes, at der er 
en mulighed for, at lægemidler, som er 
forfalskede med hensyn til identitet, 
historie eller oprindelse, kommer ind i den 
lovlige forsyningskæde i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 7 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det konstateres ofte, at forfalskede 
lægemidler er blevet distribueret som 
følge af bestillinger over internettet. 
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Medlemsstaterne er i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, især artikel 168, 
ansvarlige for tilsynet med 
markedsføringen af lægemidler i 
handelens sidste led, især apoteker. Dette 
omfatter også tilsynet med markedsføring 
af lægemidler, der handles pr. postordre 
og via internettet. Domstolens retspraksis 
tillader medlemstaterne at indføre et totalt 
forbud mod levering af receptpligtige 
præpararter pr. postordre i 
overensstemmelse med de vide 
selvbestemmelsesrammer, som er sat på 
grund af de farer, som er forbundet med 
denne form for markedsføring.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal overholde den gældende kompetencefordeling. Bestemmelser for apoteker og 
markedsføringen af lægemidler i handelsens sidste led henhører under medlemsstaterne. 
Langt størsteparten af medlemsstaterne forbyder postordrehandel med receptpligtige 
præparater, og Domstolen har stadfæstet dette (Dom af 11. december 2003, C-322/01, 
Deutscher Apothekerverband). 

Ændringsforslag 64
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
på receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores.
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lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden 
som følge af de særlige karakteristika ved 
de pågældende lægemidler eller 
alvorligheden af de lidelser, de er 
beregnet til behandling for.

Or. it

Ændringsforslag 65
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden 
som følge af de særlige karakteristika ved 
de pågældende lægemidler eller 
alvorligheden af de lidelser, de er 
beregnet til behandling for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og/eller
tidligere forfalskningstilfælde i eller uden 
for Fællesskabet. 

Or. en
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Begrundelse

Der er brug for en kontant tilgang for at beskytte patienterne mod forfalskede lægemidler. En 
risikoanalyse af varer eller varekategorier er essentiel for at sikre en effektiv fordeling af de 
til rådighed stående ressourcer til bekæmpelse af vareforfalskning. Derfor skal 
Kommissionen vurdere farerne ved receptpligtige præparater og på denne baggrund afgøre, 
hvorvidt sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige. En analyse, der udelukkende fokuserer på 
falsknernes incitement (pris) og tidligere erfaringer (fortilfælde) hindrer en ineffektiv tapning 
af ressourcer, der ville være behov for på andre områder.

Ændringsforslag 66
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at hver enkelt artikel af receptpligtig 
medicin kan identificeres, er ægte og kan 
spores. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på receptpligtig 
medicin indføres, bør der tages behørig 
højde for de særlige karakteristika ved 
visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. en

Begrundelse

For klarhedens skyld er den eneste form for sikkerhdsforanstaltning, der kan gøre det muligt 
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at spore og bekræfte ægtheden af individuelle artikler dem, de kan identificere hver enkelt 
artikel. 

Ændringsforslag 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at medicin kan identificeres, er ægte og kan 
spores. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på medicin 
indføres, bør der tages behørig højde for de 
særlige karakteristika ved visse lægemidler 
eller lægemiddelkategorier, f.eks. 
generiske lægemidler. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. en

Begrundelse

Status for receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin er ikke harmoniseret i EU.  Derfor giver 
det ikke nogen mening at skelne imellem dem. Ifølge en undersøgelse, der for nylig blev 
foretaget af Pfizer og bragt i den tyske presse, er 45 % af alle falske lægemidler slankepiller, 
35 % er influenzamedicin og 25 % er medicin mod erektionsproblemer. Hvis dette er omtrent 
rigtigt, så viser det, at håndkøbsmedicin er en af de varekategorier, der forfalskes mest. 
Eftersom ethvert forfalsket product kan være sundhedsskadeligt, bør alle lægemidler være 
omfattet, jf. risikovurderingen i artikel 54, stk. 4.
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Ændringsforslag 68
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at medicin kan identificeres, er ægte og kan 
spores. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på medicin 
indføres, bør der tages behørig højde for de 
særlige karakteristika ved visse lægemidler 
eller lægemiddelkategorier, f.eks. 
generiske lægemidler. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre ægtheden af både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, der, hvis 
de forfalskes, kan være yderst sundhedsskadelige, ikke mindst i betragtning af, at der er en 
stigende tendens på både nationalt plan og EU-plan til at ændre lægemidlers status fra 
receptpligtig til håndkøb.
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Ændringsforslag 69
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at medicin kan identificeres, er ægte og kan 
spores. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på medicin 
indføres, bør der tages behørig højde for de 
særlige karakteristika ved visse lægemidler 
eller lægemiddelkategorier, f.eks. 
generiske lægemidler. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at garantere ægtheden af alle kategorier af lægemidler, hvad enten de er 
receptpligtige eller sælges i håndkøb. Alle lægemidler er særlige produkter, der i forfalsket 
form kan være yderst skadelige for menneskers helbred. Endvidere er omkategorisering af 
lægemidler, dvs. at de ændres fra at være receptpligtige til at sælges i håndkøb, ved at blive 
stadig mere udbredt i EU.Det skal heller ikke glemmes, at der er stor fortjeneste at hente på 
at forfalske håndkøbslægemidler. 
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Ændringsforslag 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

7. Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin og 
håndkøbsmedicin kan identificeres, er 
ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin
indføres, bør der tages behørig højde for de 
særlige karakteristika ved visse lægemidler 
eller lægemiddelkategorier, f.eks. 
generiske lægemidler. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. ro

Begrundelse

Kommissionens forslag undlader at sikre overholdelse af sikkerhedskrav vedrørende 
håndkøbsmedicin. I betragtning af det voksende forbrug heraf i Europa er det vigtigt at 
indføre bestemmelser om beskyttelse af alle patienter, uanset hvordan de anskaffer de 
pågældende lægemidler.
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Ændringsforslag 71
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger eller andre 
tekniske foranstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler og produkter, der er anerkendt 
ved længere tids brug. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. en

Begrundelse

Tekniske foranstaltninger såsom holgramtryk eller speciel lak skal også kunne anvendes. Der 
bør ligeledes tages hensyn til særlige karakteristika ved veletablerede fabrikater. De er 
baseret på uændrede, velkendte formler. Både generiske lægemidler og veletablerede 
fabrikater hører til i et lavere prisleje og forfalskes sjældent på grund af deres lave 
fortjenstmargen. Disse bør ligeledes undersøges. 
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Ændringsforslag 72
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler og produkter, der indgår i en 
distributionskæde under forvaltning. Det 
omfatter risikoen for forfalskninger i lyset 
af priser og tidligere forfalskningstilfælde i 
eller uden for Fællesskabet og de 
konsekvenser, forfalskninger har for 
folkesundheden som følge af de særlige 
karakteristika ved de pågældende 
lægemidler eller alvorligheden af de 
lidelser, de er beregnet til behandling for.

Or. en

Begrundelse

Visse produkter (f.eks. immunoglobuliner) leveres direkte fra producenten til hospitalet eller 
en anden slutbruger inden for sundhedsstrukturen. Da der kun er lille risiko for, at et 
forfalsket produkt kommer ind i denne kæde, er der grund til at fritage disse produkter for at 
være underlagt sikkerhedsforanstaltninger. 
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Ændringsforslag 73
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres,
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres 
og er ægte. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på receptpligtig 
medicin indføres, bør der tages behørig 
højde for de særlige karakteristika ved 
visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. de

Begrundelse

Hver medlemsstat bør være ansvarlig for at afgøre, om et bestemt lægemiddel skal kunne 
spores gennem hele forsyningskæden fra producent til apoteket. Sporbarhed er ikke 
nødvendig for at genkende forfalskede produkter og indebærer en betydelig ekstra byrde, som 
ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for små og mellemstore virksomheder i 
særdeleshed.
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Ændringsforslag 74
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. en

Begrundelse

Der skal ikke være nogen foregribende fritagelse for generisk medicin ved indførelsen af 
sikkerhedsforanstaltninger for receptpligtige lægemidler. 

Ændringsforslag 75
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
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marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden skal Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en evalueringsrapport om anvendelsen af 
de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
nævnt i direktiv 2001/83/EF, artikel 54, 
litra o), og deres anslåede bidrag til 
reduktionen i antallet af forfalskede 
lægemidler i den lovlige forsyningskæde i 
EU. Rapporten skal indeholde en 
evaluering af 
sikkerhedsforanstaltningerne for andre 
kategorier af medicin, herunder 
lægemidler der ikke er receptpligtige i 
henhold til afsnit VI i direktiv 
2001/83/EF. 

Or. de

Begrundelse

Virkningen af de planlagte sikkerhedsforanstaltninger bør vurderes efter fem år. Hvis det 
påvises, at der har været en nedgang i forfalskede lægemidler i den lovlige forsyningskæde, 
kan de EU-dækkende harmoniserede sikkerhedsforanstaltninger eventuelt udvides til ikke-
receptpligtige lægemidler. Indtil videre er det fornuftigt at begrænse anvendelsen af 
sikkerhedsforanstaltninger til receptpligtige lægemidler. Unødvendige administrative byrder 
bør undgås med henblik på at undgå unødvendige omkostninger for de europæiske borgere.
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Ændringsforslag 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
sikkerhedsforanstaltninger på receptpligtig 
medicin indføres, bør der tages behørig 
højde for de særlige karakteristika ved 
visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for. 

Or. pl

Begrundelse

1. Ordet "obligatorisk" kan ikke anvendes, fordi det i denne sammenhæng henviser til alle 
receptpligtige varer. Sikkerhedsforanstaltningerne bør anvendes ud fra en risikoanalyse 
vedrørende forfalskning af varen, og foranstaltningerne vil derfor ikke være gældende for alle 
lægemidler. 

2. Datoen for begyndelsen på femårsperioden skal ændres i direktivteksten. Det skal være 
datoen, hvor håndhævelsesbestemmelserne træder i kraft, og ikke datoen, hvor direktivet 
træder i kraft. 
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Ændringsforslag 77
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler og hjælpestoffer. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden skal Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en evalueringsrapport om anvendelsen af 
de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
nævnt i direktiv 2001/83/EF, artikel 54, 
litra o), og deres anslåede bidrag til 
reduktionen i antallet af forfalskede 
lægemidler i den lovlige forsyningskæde i 
EU. Senest 18 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden skal Kommissionen 
forelægge en evalueringsrapport om 
sikkerhedsforanstaltningerne i 
forbindelse med håndkøbsmedicin i 
overensstemmelse med afsnit VI i direktiv 
2001/83/ΕF.

Or. el
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Begrundelse

Virkningen af de planlagte sikkerhedsforanstaltninger skal vurderes senest efter fem år, 
hvilket vil bidrage til at reducere antallet af forfalskede lægemidler. Samtidig er det 
nødvendigt at undersøge muligheden for at udvide de harmoniserede 
sikkerhedsforanstaltninger til også at dække håndkøbsmedicin, hvis forfalskning også kan 
udgøre en fare for befolkningen. Hvis de skal medtages, bør dette ske snarest muligt, således 
at der ikke opstår nogen usikkerhed, som kan forringe effektiviteten af det operationelle 
program. 

Ændringsforslag 78
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for. 

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske og 
homøopatiske lægemidler. Det omfatter 
risikoen for forfalskninger i lyset af priser 
og tidligere forfalskningstilfælde i eller 
uden for Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for. 

Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden skal Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en evalueringsrapport om anvendelsen af 
de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
nævnt i direktiv 2001/83/EF, artikel 54, 
litra o), og deres anslåede bidrag til 
reduktionen i antallet af forfalskede 
lægemidler i den lovlige forsyningskæde i 
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EU. Rapporten skal indeholde en 
evaluering af 
sikkerhedsforanstaltningerne for andre 
kategorier af medicin, herunder 
lægemidler der ikke er receptpligtige i 
henhold til afsnit VI i direktiv 
2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Homøopatiske lægemidler bør (hvis de er receptpligtige) være indbefattet jf. 
proportionalitetsprincippet. Det vil her være Kommissionens opgave at fastslå, hvorvidt 
sikkerhedsforanstaltningerne skal være obligatoriske, vurderet via en risikobaseret tilgang 
som beskrevet i artikel 54a, stk. 4, litra a)-e). Dette element bør udvides for andre lavrisiko-
varekategorier. Eftersom faren for forfalskning af disse produkter ikke er større (lille 
omsætning, lave priser) end for de tilsvarende homøopatiske varer, der ikke er receptpligtige i 
andre medlemsstater, bør de generelt fritages. 

Ændringsforslag 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Senest fem år efter, at 
håndhævelsesbestemmelserne vedrørende 
sikkerhedsforanstaltningerne er trådt i 
kraft, skal Kommissionen forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om anvendelsen af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er nævnt i 
direktiv 2001/83/EF, artikel 54, litra o), og 
deres anslåede bidrag til reduktionen af 
antallet af forfalskede lægemidler i den 
lovlige forsyningskæde i EU. Rapporten 
skal indeholde en evaluering af 
sikkerhedsforanstaltningerne for andre 
kategorier af medicin, herunder 
lægemidler der ikke er receptpligtige i 
henhold til afsnit VI i direktiv 
2001/83/EF.
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Or. pl

Begrundelse

1. Ordet "obligatorisk" kan ikke anvendes, fordi det i denne sammenhæng henviser til alle 
receptpligtige varer. Sikkerhedsforanstaltningerne bør anvendes ud fra en risikoanalyse 
vedrørende forfalskning af varen, og foranstaltningerne vil derfor ikke være gældende for alle 
lægemidler. 

2. Datoen for begyndelsen på femårsperioden skal ændres i direktivteksten. Det skal være 
datoen, hvor håndhævelsesbestemmelserne træder i kraft, og ikke datoen, hvor direktivet 
træder i kraft. 

Ændringsforslag 80
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Sikkerhedsforanstaltningerne 
grupperes således, at de afspejler særlige 
karakteristika ved visse varer eller 
varekategorier. De vil blive anset for 
værende af tilsvarende værdi, når de 
udviser samme eller højere niveau af 
effektivitet i fastslåelsen af identitet, 
ægthed, sporbarhed og fravær af 
manipulation, såvel som den samme 
tekniske sværhedsgrad ved kopiering. Ved 
fjernelse, udskiftning eller tildækning af 
sikkerhedsforanstaltningen, skal denne 
betragtning også gælde for den nye 
sikkerhedsforanstaltning.

Or. en

Begrundelse

For at gennemføre en risikobaseret tilgang skal sikkerhedsforanstaltningerne kategoriseres i 
forhold til risikoen for, at de forskellige typer lægemidler forfalskes. Dette ændringsforslag 
gør dette muligt ud fra en teknologineutral holdning. For at sikre, at de originale eller nye 
sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes ved ompakning, faktisk er lig med eller svarer til en 
højere sikkerhedsstandard, skal direktivet endvidere indføre forskellige kategorier af 
tilsvarende eller højere standarder i henhold til visse kriterier.
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Ændringsforslag 81
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Ved fjernelse, udskiftning eller 
tildækning af sikkerhedsforanstaltningen, 
skal den nye sikkerhedsforanstaltning 
anses for lig den originale 
sikkerhedsforanstaltning, hvis den har 
samme grad af effektivitet ved fastslåelsen 
af identitet, ægthed, sporbarhed og fravær 
af manipulation, såvel som den samme 
tekniske sværhedsgrad ved efterligning. 

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 9 i betænkningen.

Ændringsforslag 82
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Sikkerhedsforanstaltningerne bør 
grupperes således, at de afspejler de 
særlige karakteristika ved visse varer eller 
varekategorier. De bør anses for værende 
af tilsvarende værdi, når de udviser 
samme eller højere niveau af effektivitet i 
fastslåelsen af identitet, ægthed, 
sporbarhed og fravær af manipulation, 
såvel som den samme tekniske 
sværhedsgrad ved efterligning. Ved 
fjernelse, udskiftning eller tildækning af 
sikkerhedsforanstaltningen skal en 
tilsvarende sikkerhedsforanstaltning finde 
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anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For klarhedens skyld er den eneste form for sikkerhedsforanstaltning, der kan gøre det muligt 
at spore og bekræfte ægtheden af individuelle artikler, dem, der kan identificere hver enkelt 
artikel. 

«Ændringsforslag 83
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Håndkøbsmedicin bør være genstand 
for regelmæssige risikoanalyser foretaget 
af de nationale myndigheder. Afhængigt 
af resultaterne af denne risikoanalyse kan 
håndkøbsmedicin integreres i 
anvendelsesområdet for direktiv 
2001/83/EF. Til det formål har 
indehaverne af 
markedsføringstilladelserne ret til, så 
snart dette direktiv er trådt i kraft, at lade 
deres håndkøbsmedicin omfatte af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Håndkøbsmedicin bør underkastes en konkret opfølgning og underlægges kravene i dette 
direktiv afhængigt af resultaterne af de risikoanalyser, der foretages af de nationale 
myndigheder. 
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Ændringsforslag 84
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samråd med 
interessehaverne have frihed til at 
fastsætte de særlige aspekter ved de 
teknologier til bekæmpelse af forfalskning 
af lægemidler, som de anser for mest 
hensigtsmæssige for deres 
forsyningskæde for lægemidler, under 
hensyntagen til den ægthedsforsegling, 
der indføres i kraft af dette direktiv. 

Or. it

Begrundelse

Dette direktiv stiller krav om anvendelse af en ægthedsforsegling på lægemiddelpakninger, 
hvormed det gøres muligt for grossister og apotekere at verificere ægtheden af lægemidlerne. 
Udformningen af sikkerhedsordningen skal nødvendigvis besluttes på nationalt plan på basis 
af de specifikke behov, der kendetegner de nationale apoteksdistributionskæder. Nationale 
tiltag, der allerede er eller er ved at blive gennemført, skal respekteres. 

Ændringsforslag 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det kan også være nyttigt at anvende 
teknologier, som gør det muligt at 
ægthedsvurdere og spore lægemidler, der 
foreligger i individuelle 
doseringersformer (f.eks. kapsel, tablet 
eller væskeemballage med brudt 
forsegling), da dette muliggør en bedre 
overvågning af produkterne på markedet. 

Or. en
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Begrundelse

Hvis man, som et supplement til de sikkerhedsforanstaltninger, der foreslås for lægemidlers 
emballage, anvender teknologier, der gør det muligt at ægthedsvurdere og spore lægemidler, 
der foreligger i individuelle doseringsformer, vil man hurtigt kunne afsløre forfalskede 
produkter, hvorved man vil kunne bidrage til at begrænse de sundheds- og sikkerhedsrisici, 
som forfalskede produkter udgør for patienterne.

Ændringsforslag 86
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med de berørte aktører selv kunne tage 
stilling til de særlige aspekter af 
ægthedskonstatering, som de mener er 
bedst egnede i deres 
lægemiddeldistributionssystem, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Direktivet vil stille krav om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballage, således at 
lægemidler kan ægthedsvurderes af grossister og apoteker. Særlige aspekter af 
ægthedsvurderingen bør kunne fastlægges på nationalt plan, alt efter de behov der gør sig 
gældende i den enkelte stats lægemiddeldistributionssystem. Nationale initiativer, der allerede 
er gennemført, eller som er ved at blive gennemført, bør respekteres.

Ændringsforslag 87
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
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med de berørte aktører selv kunne tage 
stilling til de særlige aspekter af 
ægthedskonstatering, som de mener er 
bedst egnede i deres 
lægemiddeldistributionssystem, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Direktivet vil stille krav om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballage, således at 
lægemidler kan ægthedsvurderes af grossister og apoteker. Særlige aspekter af 
ægthedsvurderingen bør kunne fastlægges på nationalt plan, alt efter de behov der gør sig 
gældende i den enkelte stats lægemiddeldistributionssystem. 

Ændringsforslag 88
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med de berørte aktører selv kunne 
fastsætte bestemmelser om de særlige 
aspekter af ægthedskonstatering, som de 
mener er bedst egnede på deres marked 
for lægemidler, under hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Crescenzio Rivellini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samråd med
interessehaverne have frihed til at 
fastsætte de særlige aspekter ved de 
teknologier til bekæmpelse af forfalskning 
af lægemidler, som de anser for mest 
hensigtsmæssige for deres 
forsyningskæde for lægemidler, under 
hensyntagen til den ægthedsforsegling, 
der indføres i kraft af dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

Dette direktiv stiller krav om anvendelse af en ægthedsforsegling på lægemiddelpakninger, 
hvormed det gøres muligt for grossister og apotekere at verificere ægtheden af lægemidlerne. 

Udformningen af sikkerhedsordningen skal nødvendigvis besluttes på nationalt plan på basis 
af de specifikke behov, der kendetegner de nationale distributionssystemer for lægemidler 
med henblik på at sikre den største og mest effektive grad af beskyttelse af offentligheden. 
Nationale tiltag, der allerede er eller er ved at blive gennemført, skal respekteres.

Ændringsforslag 90
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
pakker lægemidler, skal være indehaver af 
en fremstillingstilladelse. For at 
sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på
strenge betingelser.

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
pakker lægemidler, skal være indehaver af 
en fremstillingstilladelse. For at 
sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen ikke have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem. 
Med undtagelse af ekstraordinære 
tilfælde, der bestemmes ved strenge 
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betingelser i henhold til artikel 54a, stk. 2, 
kan indehaveren af en 
fremstillingstilladelse kun lægge 
lægemidlets originale pakning i anden 
emballage, hvis denne emballage gør det 
muligt at bevare den originale pakning 
ubeskadiget og den oprindelige 
sikkerhedsmekanismes funktion gennem 
hele forsyningskæden.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til den alment ønskede, optimale sikkerhed må lægemidlet ikke udsættes for nogen 
usædvanlig manipulation. Fra det øjeblik, hvor en vare emballeres af en indehaver af en 
markedsføringstilladelse, skal den i kraft af de gældende krav inden for rammerne af EU-
strategien for fødevaresikkerhed forblive intakt, indtil den leveres til patienten. I visse tilfælde 
vil det ikke desto mindre være hensigtsmæssigt at åbne mulighed for, at originalproduktet 
ompakkes i anden emballage samtidig med, at de oprindelige sikkerhedsforanstaltninger 
bevares.

Ændringsforslag 91
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
pakker lægemidler, skal være indehaver af 
en fremstillingstilladelse. For at 
sikkerhedsforanstaltningerne kan være
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på 
strenge betingelser.

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
mærker og pakker lægemidler eller 
foretager ændringer af etiketter eller 
emballage, skal være indehaver af en 
fremstillingstilladelse. For at 
sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på 
strenge betingelser.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 10 i udkastet til betænkning.
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Ændringsforslag 92
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
pakker lægemidler, skal være indehaver af 
en fremstillingstilladelse. For at 
sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på 
strenge betingelser.

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
mærker eller pakker lægemidler eller 
foretager ændringer af lægemidlers 
etiketter eller emballage, skal være 
indehaver af en fremstillingstilladelse. For 
at sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på 
strenge betingelser. De strenge betingelser 
skal sørge for tilstrækkelig beskyttelse 
mod, at forfalskede produkter kommer ind 
i forsyningskæden, og også afspejle, at 
indehavere af fremstillingstilladelse har 
en særlig diligenspligt over for den 
oprindelige fremstiller, indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for de relevante 
produkter og forbrugerne af disse 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Patienter og andre aktører i forsyningskæden bør informeres eksplicit via et mærke på 
pakningen, såfremt originale sikkerhedsforanstaltninger er blevet fjernet og udskiftet.

Ændringsforslag 93
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Indehaverne af 
fremstillingstilladelserne bør hæfte fuldt 
for skader, der påføres patienter via 
lægemidler, som de har bragt i omsætning, 

(9) Indehaverne af 
fremstillingstilladelserne skal hæfte fuldt 
for skader, der påføres patienter via 
lægemidler, som de har bragt i omsætning, 
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og som er forfalskede med hensyn til 
identitet.

og som er forfalskede med hensyn til 
identitet.

Or. fr

Begrundelse

Ansvaret er det centrale element i sikkerhedsordningen. Derfor skal hver aktør have en klar 
forståelse af sine pligter og rettigheder. 

Ændringsforslag 94
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Offentligheden i EU bør gøres 
bekendt med farerne ved at købe 
lægemidler ad ulovlig vej. Der bør navnlig 
iværksættes oplysningskampagner både 
på nationalt plan og EU-plan. 
Kommissionen bør sammen med 
medlemsstaterne træffe virkningsfulde 
foranstaltninger til højnelse af 
offentlighedens kendskab til de farer, der 
opstår ved køb af lægemidler over 
internettet.

Or. it

Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler. Offentligheden bør afskrækkes fra 
at erhverve sig lægemidler gennem illegale distributionskanaler. Det vil derfor være 
ønskeligt, at der blev organiseret oplysningskampagner om dette emne på både nationalt plan 
og i EU-regi.
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Ændringsforslag 95
Crescenzio Rivellini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Offentligheden i EU bør gøres 
bekendt med farerne ved at købe 
lægemidler ad ulovlig vej, især hvad 
angår sundhedsfarerne. Der bør navnlig 
iværksættes oplysningskampagner både 
på nationalt plan og EU-plan. 
Kommissionen bør sammen med 
medlemsstaterne træffe virkningsfulde 
foranstaltninger til højnelse af 
offentlighedens kendskab til de farer, der 
opstår ved køb af lægemidler over 
internettet.

Or. it

Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler. Offentligheden bør afskrækkes fra 
at erhverve sig lægemidler gennem illegale distributionskanaler. Det vil derfor være 
ønskeligt, at der blev organiseret oplysningskampagner om dette emne på både nationalt plan 
og i EU-regi. 

Ændringsforslag 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU-borgerne bør gøres 
opmærksomme på farerne ved køb af 
lægemidler fra ulovlige leverandører. En 
oplysningskampagne bør derfor 
organiseres såvel på nationalt som på 
europæisk plan. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør vedtage 
foranstaltninger med henblik på at gøre 
befolkningen bevidst om de risici, der er 
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forbundet med køb af lægemidler over 
internettet.  

Or. ro

Begrundelse

Borgere, der køber lægemidler fra illegale leverandører, kan ikke være så velinformerede 
som medicinske eksperter om de deraf følgende risici for deres helbred. En 
oplysningskampagne kunne afskrække folk fra at købe lægemidler via ulovlige kanaler, hvis 
forbrugerne fik oplysninger fra specialister om de mulige risici. 

Ændringsforslag 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU-borgerne bør gøres 
opmærksomme på de risici, som opstår, 
når der bestilles lægemidler hos ulovlige 
leverandører. Der bør navnlig gøres en 
indsats for at fremme vedtagelsen af 
oplysningsforanstaltninger i 
medlemsstaterne og i hele Europa. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
vedtage foranstaltninger til at øge 
bevidstheden blandt den brede befolkning 
om de risici, der er forbundet med køb af 
lægemidler over internettet.

Or. en

Ændringsforslag 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU-borgerne bør gøres 
opmærksomme på farerne ved bestilling 
af lægemidler fra ulovlige leverandører. 
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Der bør navnlig iværksættes 
oplysningskampagner både på nationalt 
og europæisk plan. Kommissionen bør 
sammen med medlemsstaterne vedtage 
foranstaltninger til at øge bevidstheden 
blandt den brede befolkning om de risici, 
der er forbundet med køb af lægemidler 
over internettet.

Or. en

Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler. Det bør indtrængende frarådes 
befolkningen at købe lægemidler via ulovlige distributionskanaler. Der bør derfor 
tilrettelægges bevidstgørelseskampagner om dette emne såvel på nationalt som på europæisk 
plan.

Ændringsforslag 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør træffe foranstaltninger såsom 
oplysningskampagner for at gøre 
offentligheden bekendt med farerne ved 
køb af lægemidler over internettet.

Or. fr

Begrundelse

Internettet er hovedkilden til omsætningen af forfalskede lægemidler. Borgerne bør 
afskrækkes fra at skaffe sig lægemidler ad ulovlige kanaler.
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Ændringsforslag 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forfalskninger af virksomme 
lægemiddelbestanddele indebærer en risiko 
for forekomst af virksomme 
lægemiddelbestanddele af dårlig kvalitet. 
Denne risiko bør imødegås. 
Lægemiddelfremstillere bør ikke mindst 
enten selv eller lade et dertil godkendt 
organ kontrollere, at leverandøren 
(fremstilleren) af virksomme 
lægemiddelbestanddele iagttager god 
fremstillingspraksis.

(12) Forfalskninger af virksomme 
lægemiddelbestanddele indebærer en risiko 
for forekomst af virksomme 
lægemiddelbestanddele af dårlig kvalitet. 
Denne risiko bør imødegås ved at 
kombinere en effektiv kontrol med et 
system, der sikrer sporbarheden af 
virksomme lægemiddelbestanddele.
Lægemiddelfremstillere bør ikke mindst 
selv kontrollere, at leverandøren 
(fremstilleren) af virksomme 
lægemiddelbestanddele iagttager god 
fremstillingspraksis.

Or. en

Begrundelse

For at sikre ordentlig beskyttelse af folkesundheden bør de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne inspicere produktionsstederne i samarbejde med Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA). I tilfælde af at der fandtes en række forskellige akkrediterede, 
private organer, ville der opstå usikkerhed om inspektionsbesøgenes effektivitet og forvirring 
om, hvem der havde ansvaret for at sikre inspektionsresultaternes nøjagtighed, og det uklare 
forhold mellem virksomheder, der blev inspiceret, og de organer, der inspicerede dem, kunne 
medføre risiko for korruption. 

Ændringsforslag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele bør være genstand 
for god fremstillingspraksis, uanset om de 

(13) For at sikre tilstrækkelig beskyttelse 
af folkesundheden bør fremstilling af 
virksomme lægemiddelbestanddele være 
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pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i tredjelande bør 
det sikres, at bestemmelserne om 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele, der er beregnet til 
eksport til Fællesskabet, herunder kontrol 
og håndhævelse, giver samme høje niveau 
for beskyttelse af folkesundheden som 
EF-lovgivningen.

genstand for god fremstillingspraksis og 
være i overensstemmelse med de 
oplysninger, der indgår i, eller leveres i 
forbindelse med, ansøgningen om 
markedsføringstilladelse, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i tredjelande med 
henblik på anvendelse i lægemidler, der 
markedsføres i EU, bør det derfor sikres 
gennem gentagne, obligatoriske 
kontroller samt ved at lade de kompetente 
EU-myndigheder eller myndigheder, 
hvormed der er indgået aftaler om 
gensidig anerkendelse, som omfatter 
virksomme lægemiddelbestanddele, 
håndhæve, at fremstillingen finder sted i 
overensstemmelse med begge ovennævnte 
krav.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhed med hensyn til virksomme lægemiddelbestanddeles oprindelse og kvalitet er af 
afgørende betydning. For at sikre overholdelse af god fremstillingspraksis skal der
regelmæssigt gennemføres grundige kontrolbesøg på produktionsanlæggene.

Ændringsforslag 102
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele bør være genstand 
for god fremstillingspraksis, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i tredjelande bør 
det sikres, at bestemmelserne om 
fremstilling af virksomme 

(13) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele bør være genstand 
for god fremstillingspraksis, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele eller hjælpestoffer
i tredjelande bør det sikres, at 
bestemmelserne om fremstilling af 
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lægemiddelbestanddele, der er beregnet til 
eksport til Fællesskabet, herunder kontrol 
og håndhævelse, giver samme høje niveau 
for beskyttelse af folkesundheden som EF-
lovgivningen. 

virksomme lægemiddelbestanddele eller 
hjælpestoffer, der er beregnet til eksport til 
Fællesskabet, herunder kontrol og 
håndhævelse, giver samme høje niveau for 
beskyttelse af folkesundheden som EF-
lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Hjælpestoffer fra andre brancher end lægemiddelindustrien kan ikke være omfattet af god 
fremstillingspraksis. Mange hjælpestoffer kommer for eksempel fra fødevareindustrien. Og 
der er også kvalitetssikringsforanstaltninger i denne branche, som for eksempel de 
foranstaltninger, der var blevet indført i forbindelse med produkter, hvor TSE kunne være et 
problem. De danner også grundlaget for at garantere sikkerheden i lægemiddelbranchen. Da 
der tidligere havde været forsøg på at adskille disse to branchers foranstaltninger, viste 
erfaringerne fra den gang klart, at dette ikke fungerede. 

Ændringsforslag 103
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele bør være genstand 
for god fremstillingspraksis, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i tredjelande bør 
det sikres, at bestemmelserne om 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele, der er beregnet til 
eksport til Fællesskabet, herunder kontrol 
og håndhævelse, giver samme høje niveau 
for beskyttelse af folkesundheden som EF-
lovgivningen.

(13) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele bør være genstand 
for god fremstillingspraksis, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i tredjelande bør 
det sikres, at bestemmelserne om 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele, der er beregnet til 
eksport til Fællesskabet, herunder kontrol 
og håndhævelse, giver samme høje niveau 
for beskyttelse af folkesundheden som EF-
lovgivningen. Indehavere af 
markedsføringstilladelse bør underkaste 
farmaceutiske hjælpestoffer (bortset fra 
de virksomme lægemiddelbestanddele), 
som anvendes til fremstilling af 
lægemidler, passende kontrol, således at 
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det sikres, at hjælpestofferne er egnet til 
brug i fremstillingen af lægemidler i 
overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis, og at kontrollen giver 
et passende niveau for beskyttelse af 
folkesundheden.

Or. en

Begrundelse

Det er relevant at inddrage hjælpestoffer under anvendelsesområdet, såfremt de behandles 
separat i forhold til virksomme lægemiddelbestanddele, og såfremt der gælder specifikke 
krav, som er forskellige fra kravene til virksomme lægemiddelbestanddele. Indehaveren af en 
fremstillingstilladelse er ansvarlig for at sikre, at hjælpestofferne er af en kvalitet, der gør det 
egnet til formålet; denne bestemmelse indgår allerede i EU's fremstillingspraksis for 
humanmedicinske lægemidler1.

Ændringsforslag 104
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i virksomheder 
beliggende i tredjelande bør underkastes 
ikke alene kontrol på grund af manglende 
overholdelse, men også risikoanalyser og 
efterretningsbaserede målrettede 
inspektioner og ransagninger.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 12 i betænkningen.

                                               
1 Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug, EUT L 262 af 
14.10.2003, s. 22.
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Ændringsforslag 105
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Der bør i dette direktiv tages hensyn 
til de tilfælde, hvor god 
fremstillingspraksis for hjælpestoffer eller 
tilsvarende systemer allerede er på plads 
og er velreguleret.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår hjælpestoffer til andre anvendelsesmæssige formål, såsom fødevarer, er der 
allerede systemer vedrørende god fremstillingspraksis på plads som f.eks. HACCP og/eller 
ISO9001/ISO22000 og obligatorisk EDQM-certificering. Derudover er EFfCI GMP (for 
kosmetik) allerede bredt accepteret blandt fremstillere af lægemidler overalt i verden i 
forbindelse med kontrol af hjælpemiddelproducenter. Dette burde være tilstrækkeligt til at 
opfylde deres kriterier for sikkerhed og kvalitet: En ny obligatorisk god fremstillingspraksis 
for disse hjælpestoffer vil ikke bibringe patienterne yderligere sikkerhed.

Ændringsforslag 106
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at lette håndhævelsen af og 
kontrollen med EF-bestemmelserne om 
virksomme stoffer, der benyttes som 
råvarer, bør fremstillerne eller
importørerne af de pågældende stoffer give 
meddelelse om deres virksomhed.

(14) For at lette håndhævelsen af og 
kontrollen med EF-bestemmelserne om 
virksomme stoffer, der benyttes som 
råvarer, bør fremstillerne, importørerne 
eller distributørerne af de pågældende 
stoffer give meddelelse om deres 
virksomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 107
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det konstateres ofte, at forfalskede 
lægemidler er blevet distribueret som 
følge af bestillinger over internettet. Ifølge 
traktatens bestemmelser, navnlig artikel 
168 i TEUF, er medlemsstaterne 
ansvarlige for udformningen af 
lægemiddeldistributionen i sidste 
handelsled, navnlig apotekerne. Dette 
omfatter også tilsynet med markedsføring 
af lægemidler, der handles pr. postordre 
og via internettet. Ifølge Domstolens 
retspraksis kan medlemsstaterne inden for 
rammerne af deres vide skønsbeføjelse for 
så vidt angår de risici, som er forbundet 
med denne form for distribution, vedtage 
absolutte forbud mod forsendelse af 
receptpligtige lægemidler.

Or. de

Begrundelse

Direktivet skal overholde den gældende kompetencefordeling. Bestemmelser vedrørende 
apoteker og distribution af lægemidler i sidste handelsled henhører under medlemsstaterne. 
Langt størsteparten af medlemsstaterne forbyder postordrehandel med receptpligtige 
lægemidler, og Domstolen har stadfæstet dette.

Ændringsforslag 108
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre samme niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed i hele 
Fællesskabet og for at undgå forvridning af 
det indre marked bør de harmoniserede 

(15) For at sikre samme niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed i hele 
Fællesskabet og for at undgå forvridning af 
det indre marked bør de harmoniserede 
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principper og retningslinjer for kontrol af 
indehavere af fremstillingstilladelser og 
engrosforhandlingstilladelser vedrørende 
lægemidler og for kontrol af fremstillere af 
virksomme stoffer skærpes. Det vil også 
medvirke til at sikre, at eksisterende aftaler 
om gensidig anerkendelse fungerer, idet 
disse er afhængige af effektiv og 
sammenlignelig kontrol og håndhævelse i 
hele Fællesskabet.

principper og retningslinjer for kontrol af 
indehavere af fremstillingstilladelser og 
engrosforhandlingstilladelser vedrørende 
lægemidler og for kontrol af fremstillere og 
distributører af virksomme stoffer 
skærpes. Det vil også medvirke til at sikre, 
at eksisterende aftaler om gensidig 
anerkendelse fungerer, idet disse er 
afhængige af effektiv og sammenlignelig 
kontrol og håndhævelse i hele 
Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 109
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør idømme 
effektive sanktioner for aktiviteter knyttet 
til forfalskning af lægemidler. Disse 
sanktioner bør mindst ligge på samme 
niveau som dem, der typisk anvendes for 
ulovlige aktiviteter knyttet til narkotika. 
Kommissionen kan udstede generelle 
retningslinjer for en sådan ordning for 
effektiv sanktionering af lovovertrædere. 
Særlige bestemmelser for håndhævelsen 
af de nye krav til 
sikkerhedsforanstaltninger bør indgå i 
direktiv 2001/83/EF. I tilfælde af 
autoriserede eller på anden måde lovlige 
lægemidler med virkningsdefekt som følge 
af fremstillingsfejl eller skader fra 
efterfølgende håndtering finder den 
relevante EU-lovgivning eller nationale 
lovgivning anvendelse. 

Or. en
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Ændringsforslag 110
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at det indre marked kan 
fungere hensigtsmæssigt, er det 
nødvendigt at indføre harmoniserede 
sikkerhedsforanstaltninger til lægemidler 
på EU-plan. Den tekniske gennemførelse 
af disse foranstaltninger og designet af 
testmetoderne bør dog overlades til 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne alene bør være ansvarlige for den tekniske gennemførelse af 
kontrolprocedurerne. Dette sikrer, at løsningerne er passende og skræddersyet til de 
respektive nationale distributionssystemer. 

Ændringsforslag 111
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(16) I henhold til artikel 291 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde fastsættes ved forordning 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure på forhånd 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Indtil en sådan 
ny forordning er vedtaget og i betragtning 
af behovet for at vedtage og gennemføre 
dette direktiv snarest muligt, bør 
medlemsstaternes kontrol foretages i 
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overensstemmelse med bestemmelserne i 
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen, for så vidt som disse 
bestemmelser er forenelige med de 
ændrede traktater. Henvisninger til disse 
bestemmelser bør ikke desto mindre 
erstattes med henvisninger til reglerne og 
principperne i den nye forordning, så 
snart denne træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 112
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage bestemmelser om
de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
anbringes på receptpligtige lægemidlers 
emballage, og til at vedtage nærmere 
bestemmelser om lægemidler, der 
introduceres uden at blive bragt i 
omsætning. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
de efter forskriftsproceduren med kontrol 
i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(17) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende de 
sikkerhedsforanstaltninger eller andre 
tekniske instrumenter, der kan bekræfte 
stoffets ægthed, der skal anbringes på 
receptpligtige lægemidlers emballage, og 
til at vedtage nærmere bestemmelser om 
lægemidler, der introduceres uden at blive 
markedsført. Der bør findes en 
standardiseret form for 
sikkerhedsanordning eller en 
standardiseret sikkerhedsforanstaltning 
inden for EU.

Or. en

Begrundelse

I den aktuelle debat er kun visse typer kodifikation under overvejelse. Det bør også bemærkes, 
at en standardiseret sikkerhedsforanstaltning ikke nødvendigvis skal være en 
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sikkerhedsanordning som en 2D-stregkode eller RFID-kode, men det kunne også være en 
sikkerhedsforanstaltning som et særligt hologram eller en særlig lak. En sådan løsning ville 
formodentlig være billigere og teknisk lettere at gennemføre. 

Ændringsforslag 113
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage bestemmelser om
de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
anbringes på receptpligtige lægemidlers 
emballage, og til at vedtage nærmere 
bestemmelser om lægemidler, der 
introduceres uden at blive bragt i 
omsætning. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
de efter forskriftsproceduren med kontrol 
i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Målet om at sikre, at det indre marked for 
lægemidler fungerer, samtidig med at der 
sikres et højt niveau for beskyttelse af 
folkesundheden mod lægemidler, som er 
ulovlige på grund af forfalsket identitet, 
historie eller oprindelse, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da de ikke enkeltvis kan 
træffe harmoniserede foranstaltninger, 
som skal finde anvendelse i Fællesskabet, 
og kan derfor bedre gennemføres på 
fællesskabsplan;

(17) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
anbringes på receptpligtige lægemidlers 
emballage, og til at vedtage nærmere 
bestemmelser om lægemidler, der 
introduceres uden at blive bragt i 
omsætning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer den gamle såkaldte udvalgsprocedure på linje med den nye 
procedure i medfør af artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
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Ændringsforslag 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Senest 36 måneder efter direktivets 
ikrafttræden skal proceduren til 
lægemiddelsporing harmoniseres på 
fællesskabsplan. Hermed skal ethvert 
lægemiddel forsynes med et utvetydigt 
serienummer på hver enkelt pakning. 

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at gennemføre en harmonisering af redskaberne til lægemiddelsporing, der 
klart svarer til lægestandens og patienternes forventninger og krav, og som er både 
tilpasningsvenlig og funktionel.

Ændringsforslag 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør samarbejde 
om at håndhæve eksisterende 
restriktioner for ulovlig handel med 
lægemidler, herunder ved hjælp af 
Europol.

Or. en



AM\807493DA.doc 51/55 PE439.406v01-00

DA

Ændringsforslag 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør samarbejde, 
herunder gennem Europol, om at 
håndhæve de eksisterende restriktioner på 
ulovlige internetleveringer af medicin.

Or. en

Begrundelse

Der er betydelige muligheder for samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at 
bekæmpe den ulovlige levering af medicin via internettet, herunder udveksling af bedste 
praksis og teknologisk knowhow. Et sådant samarbejde bør omfatte Europol, der har 
erhvervet en betydelig ekspertise inden for områder relateret til cyberkriminalitet i Europa.

Ændringsforslag 117
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Endvidere bør medlemsstaterne 
samarbejde og gøre brug af Europols 
tjenester for at håndhæve de eksisterende 
restriktioner på ulovlige 
internetleveringer af medicin. 

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet mellem medlemsstaterne, herunder udveksling af bedste praksis, er meget vigtigt 
med henblik på bekæmpelsen af den ulovlige levering af medicin via internettet. Europol har 
stor ekspertise inden for områder relateret til cyberkriminalitet.
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Ændringsforslag 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør samarbejde, 
herunder gennem Europol, for at 
håndhæve de eksisterende restriktioner på 
ulovlige internetleveringer af medicin.

Or. ro

Begrundelse

Der bør gøres brug af Europols erfaringer og den disponible infrastruktur blandt andet for at 
kontrollere forsendelser af ulovlige lægemidler inden for EU.

Ændringsforslag 119
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør samarbejde 
med hinanden og med Europol om at 
udbygge de eksisterende forholdsregler 
mod ulovlig afsætning af lægemidler over 
internettet. 

Or. it

Begrundelse

Samarbejdet mellem medlemsstaterne til bekæmpelse af ulovlig distribution af lægemidler via 
internettet er særdeles bredtfavnende og omfatter bl.a. udveksling af bedste praksis og 
teknologisk ekspertise. Dette samarbejde bør også indbefatte Europol, der har høstet 
betydelige erfaringer på områder vedrørende internetkriminalitet. 



AM\807493DA.doc 53/55 PE439.406v01-00

DA

Ændringsforslag 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det konstateres ofte, at forfalskede 
lægemidler er blevet distribueret som 
følge af bestillinger over internettet. Ifølge 
traktatens bestemmelser, navnlig artikel 
168 i TEUF, er medlemsstaterne 
ansvarlige for udformningen af 
lægemiddeldistributionen i sidste 
handelsled, navnlig apotekerne. Dette 
omfatter også tilsynet med markedsføring 
af lægemidler, der handles pr. postordre 
og via internettet. Ifølge Domstolens 
retspraksis kan medlemsstaterne inden for 
rammerne af deres vide skønsbeføjelse for 
så vidt angår de risici, som er forbundet 
med denne form for distribution, vedtage 
absolutte forbud mod forsendelse af 
receptpligtige lægemidler.

Or. de

Ændringsforslag 121
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det konstateres ofte, at forfalskede 
lægemidler er blevet distribueret som 
følge af bestillinger over internettet. Ifølge 
traktatens bestemmelser, navnlig artikel 
168 i TEUF, er medlemsstaterne 
ansvarlige for udformningen af 
lægemiddeldistributionen i sidste 
handelsled, navnlig apotekerne. Dette 
omfatter også tilsynet med markedsføring 
af lægemidler, der handles pr. postordre 
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og via internettet. Ifølge Domstolens 
retspraksis kan medlemsstaterne inden for 
rammerne af deres vide skønsbeføjelse for 
så vidt angår de risici, som er forbundet 
med denne form for distribution, vedtage 
absolutte forbud mod forsendelse af 
receptpligtige lægemidler.

Or. de

Begrundelse

Direktivet skal overholde den gældende kompetencefordeling. Bestemmelser vedrørende 
apoteker og distribution af lægemidler i sidste handelsled henhører under medlemsstaterne. 
Langt størsteparten af medlemsstaterne forbyder postordrehandel med receptpligtige 
præparater, og Domstolen har stadfæstet dette (dom af 11. december 2003, sag C-322/01, 
Deutscher Apothekerverband). 

Ændringsforslag 122
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) For at det indre marked kan 
fungere hensigtsmæssigt, er det 
nødvendigt at indføre harmoniserede 
sikkerhedsforanstaltninger til lægemidler 
på EU-plan. Den tekniske gennemførelse 
af disse foranstaltninger og designet af 
testmetoderne bør dog overlades til 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne alene bør være ansvarlige for den tekniske gennemførelse af 
kontrolprocedurerne. Dette sikrer, at løsningerne er passende og skræddersyet til de 
respektive nationale distributionssystemer.
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