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Ændringsforslag 123
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a) Forfalsket lægemiddel: 
ethvert lægemiddel, indholdsstof, 
hjælpestof eller del deraf, som forsætligt 
og/eller svigagtigt er forkert angivet med 
hensyn til:

Or. en

Begrundelse

Indføjelsen af en formel definition giver ekstra retssikkerhed i forbindelse med 
bestemmelserne i direktivet og åbner mulighed for en mere ensartet håndhævelse i 
medlemsstaterne gennem administrative tiltag og strafferetlige sanktioner. Definitionen bør 
omfatte begrebet "forsætlig" forfalskning eller forkert angivelse.

Ændringsforslag 124
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a) Forfalsket lægemiddel: 
Ethvert lægemiddel, som er forkert 
angivet eller fremstillet svigagtigt og 
forsætligt, af:

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje en præcis definition af et "forfalsket lægemiddel". En definition, 
der er baseret på forslaget fra WHO's IMPACT task force, bør anvendes for at fastholde et 
sammenhængende internationalt samarbejde. Dette direktiv bør fokusere på konsekvenserne 
for den offentlige sundhed og bør ikke tage sig af eventuelle problemer vedrørende 
intellektuel ejendomsret eller patentrettigheder.

Ændringsforslag 125
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a) Forfalsket lægemiddel: 

Ethvert lægemiddel, som forsætligt er 
blevet forfalsket med hensyn til:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden er der behov for en definition af forfalskede 
lægemidler, og der er i øjeblikket forvirring om, hvad den omfatter. Dette direktiv bør 
fokusere på konsekvenserne for den offentlige sundhed og bør ikke tage sig af eventuelle 
problemer vedrørende intellektuel ejendomsret, patentrettigheder eller fabrikationsfejl.

Ændringsforslag 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a) Forfalsket lægemiddel: 
Ethvert lægemiddel, som forsætligt er 
blevet forfalsket med hensyn til: 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilføjelse til ordførerens ændringsforslag nr. 16. Af hensyn til 
retssikkerheden og klarheden er der behov for en definition af "forfalsket lægemiddel", og der 
er i øjeblikket forvirring om, hvad den omfatter. Dette direktiv bør fokusere på 
konsekvenserne for den offentlige sundhed og bør ikke tage sig af eventuelle problemer 
vedrørende intellektuel ejendomsret, patentrettigheder eller fabrikationsfejl. 

Ændringsforslag 127
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a) Forfalsket lægemiddel:
Ethvert lægemiddel, som forsætligt er 
blevet forfalsket med hensyn til:

Or. en
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Ændringsforslag 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a) Forfalsket lægemiddel: 
Ethvert lægemiddel med en fejlagtig eller 
misvisende angivelse af:

Or. en

Begrundelse

Lille justering af ordførerens ændringsforslag nr. 16. Definitionen af et forfalsket lægemiddel 
bør også henvise til en misvisende angivelse, ikke blot en der er fejlagtig.

Ændringsforslag 129
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 1 indsættes som nr. 2a:
2a) Forfalsket lægemiddel:
Ethvert lægemiddel med en fejlagtig 
beskrivelse af:

Or. it

Begrundelse

Tilføjelse af en reference til indlægssedlen af hensyn til øget præcision og grundighed.
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Ændringsforslag 130
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dets identitet, herunder ethvert 
misvisende udsagn vedrørende dets 
emballering og etikettering, navn, 
sammensætning, hvad angår dets 
bestanddele og styrke eller andre 
elementer, og/eller 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje en præcis definition af et "forfalsket lægemiddel". En definition, 
der er baseret på forslaget fra WHO's IMPACT task force, bør anvendes for at fastholde et 
sammenhængende internationalt samarbejde. Dette direktiv bør fokusere på konsekvenserne 
for den offentlige sundhed og bør ikke tage sig af eventuelle problemer vedrørende 
intellektuel ejendomsret eller patentrettigheder.

Ændringsforslag 131
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet, herunder dets emballering, 
etikettering, navn og sammensætning, 
hvad angår dets bestanddele, herunder 
emballagebestanddele, hjælpestoffer, 
virksomme bestanddele og doseringen 
heraf, og/eller

Or. en
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Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden er der behov for en definition af forfalskede 
lægemidler, og der er i øjeblikket forvirring om, hvad den omfatter. Dette direktiv bør 
fokusere på konsekvenserne for den offentlige sundhed og bør ikke tage sig af eventuelle 
problemer vedrørende intellektuel ejendomsret, patentrettigheder eller fabrikationsfejl.

Ændringsforslag 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet, herunder dets emballering, 
etikettering, navn og sammensætning, 
både hvad angår bestanddele, herunder 
emballagebestanddele, hjælpestoffer og 
virksomme bestanddele og doseringen 
heraf, 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilføjelse til ordførerens ændringsforslag nr. 16. Af hensyn til 
retssikkerheden og klarheden er der behov for en definition af "forfalsket lægemiddel", og der 
er i øjeblikket forvirring om, hvad den omfatter. Dette direktiv bør fokusere på 
konsekvenserne for den offentlige sundhed og bør ikke tage sig af eventuelle problemer 
vedrørende intellektuel ejendomsret, patentrettigheder eller fabrikationsfejl. 

Ændringsforslag 133
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dets identitet, herunder dets 
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emballering og etikettering, navn, 
sammensætning, hvad angår dets 
bestanddele og styrke, og/eller 

Or. en

Begrundelse

Indføjelsen af en formel definition giver ekstra retssikkerhed i forbindelse med 
bestemmelserne i direktivet og åbner mulighed for en mere ensartet håndhævelse i 
medlemsstaterne gennem administrative tiltag og strafferetlige sanktioner. Definitionen bør 
omfatte begrebet "forsætlig" forfalskning eller forkert angivelse.

Ændringsforslag 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dets identitet, herunder dets 
emballering og etikettering, navn, 
sammensætning, hvad angår dets 
bestanddele og styrke, og/eller 

Or. en

Begrundelse

Lille justering af ordførerens ændringsforslag nr. 16. Definitionen af et forfalsket lægemiddel 
bør også henvise til en misvisende beskrivelse, ikke blot en der er fejlagtig.

Ændringsforslag 135
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) egenskaber, herunder emballering, 
etikettering, benævnelse og 
sammensætning, både hvad angår de 
virksomme lægemiddelbestanddele og 
doseringen heraf

Or. en

Ændringsforslag 136
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1– nr. 2 a – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dets identitet, herunder dets 
emballering, etikettering og 
indlægsseddel, navn og sammensætning 
hvad angår dets bestanddele og styrke, 
og/eller 

Or. it

Begrundelse

Tilføjelse af en reference til indlægssedlen af hensyn til øget præcision og grundighed.

Ændringsforslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dets oprindelse, herunder ethvert 
misvisende udsagn vedrørende fremstiller, 
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oprindelsesland, indehaver af 
markedsføringstilladelsen, 
distributionsled og/eller

Or. en

Ændringsforslag 138
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremstilling, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen

Or. en

Ændringsforslag 139
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dets oprindelse, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen, 
og/eller 

Or. it
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Ændringsforslag 140
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dets oprindelse, herunder fremstiller, 
oprindelsesland, indehaver af 
markedsføringstilladelsen, 
distributionsled og/eller

Or. en

Ændringsforslag 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dets oprindelse, herunder fremstiller, 
oprindelsesland, indehaver af 
markedsføringstilladelsen, 
distributionsled og/eller

Or. en

Ændringsforslag 142
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oprindelse, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen 
og/eller 

Or. en

Ændringsforslag 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oprindelse, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen

Or. en

Ændringsforslag 144
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dets historie, herunder optegnelser og 
dokumentation vedrørende 
distributionskanaler. Dette gælder både 
selve lægemidlet, dets emballage eller 
anden indpakning og oplysninger om 
etikettering.

Or. en



PE439.407v01-00 14/50 AM\807494DA.doc

DA

Ændringsforslag 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) historie, herunder fortegnelser og 
dokumentation som gør det muligt at 
identificere distributionskanalerne. 

Or. en

Ændringsforslag 146
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) historie, optegnelser og dokumentation 
som gør det muligt at identificere 
distributionskanalerne.

Or. en

Ændringsforslag 147
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dets oprindelse, herunder optegnelser 
og dokumentation vedrørende 
identifikation af distributionskanalerne.

Or. en

Ændringsforslag 148
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dets historie, herunder optegnelser og 
dokumentation vedrørende 
distributionskanaler.

Or. it

Ændringsforslag 149
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dets historie, herunder optegnelser og 
dokumentation vedrørende 
distributionskanaler.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 - nr. 2 a – afsnit 1 - litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dets historie, herunder optegnelser og 
dokumentation vedrørende 
distributionskanaler.

Or. en

Ændringsforslag 151
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I samarbejde med agenturet og 
medlemsstaternes myndigheder opdaterer 
Kommissionen denne definition på 
grundlag af tekniske og videnskabelige 
fremskridt og internationale aftaler.
Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen om 
intellektuel og industriel ejendomsret eller 
patentrettigheder.
Denne definition omfatter ikke 
uforsætlige fabrikationsfejl.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har beføjelse til at 
opdatere denne definition på grundlag af 
tekniske og videnskabelige fremskridt og 
internationale aftaler.
Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen om 
intellektuel og industriel ejendomsret eller 
patentrettigheder.
Denne definition omfatter ikke 
fabrikationsfejl.

Or. en

Ændringsforslag 153
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilpasser denne definition i 
overensstemmelse med både tekniske og 
videnskabelige fremskridt og 
internationale aftaler.
Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen om 
industriel ejendomsret
Denne definition omfatter ikke 
produktionsfejl. 

Or. en
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Ændringsforslag 154
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen om 
intellektuel og industriel ejendomsret eller 
patentrettigheder.

Or. it

Ændringsforslag 155
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen om 
intellektuel og industriel ejendomsret eller 
patentrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 a – afsnit 2 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen om 
intellektuel og industriel ejendomsret eller 
patentrettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 157
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 1 indsættes følgende nr. 2b) 
efter nr. 2a):
"2b) virksomt stof anvendt som råvare:
ethvert stof eller enhver blanding af 
stoffer, som skal anvendes til fremstilling 
af et lægemiddel, og som, når det 
anvendes hertil, bliver til et virksomt stof i 
dette lægemiddel. Sådanne stoffer har til 
formål at tilvejebringe en farmakologisk 
virkning eller anden direkte virkning i 
forbindelse med diagnose, helbredelse, 
modvirkning, behandling eller 
forebyggelse af sygdom eller at påvirke 
kroppens opbygning og funktion."

Or. en
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Ændringsforslag 158
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) I artikel 1 indsættes følgende nr. 3a) 
efter nr. 3):
"3a) Hjælpestof: 
bestanddel af en lægemiddelform, som 
ikke er det virksomme stof. Hjælpestoffer 
omfatter fyldstoffer, nedbrydningsstoffer, 
smøremidler, farvestoffer, antioxidanter, 
konserveringsmidler, tilsætningsstoffer, 
stabilisatorer, fortykkelsesmidler, 
emulgatorer, opløsningsmidler, 
permeationsfremmere, smagskorrigerende 
stoffer og aromastoffer samt 
bestanddelene i lægemidlers ydre skal, 
f.eks. gelatinekapsler."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af hjælpestoffer. Fordi et hjælpestof er en væsentlig del af det 
færdige lægemiddel. Definitionen er i overensstemmelse med EMA CHMP's retningslinjer om 
hjælpestoffer. 

Ændringsforslag 159
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Handel med lægemidler: 17a) Formidling ved tredjepart i 
forbindelse med handel med og 
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formidling af lægemidler:
enhver form for virksomhed, der består i 
uafhængigt eller på vegne af en anden at 
foretage salg eller køb af lægemidler,
fakturering eller formidling af 
lægemidler, bortset fra levering af 
lægemidler til offentligheden, og som ikke 
falder ind under definitionen af 
engrosforhandling af lægemidler.

enhver form for virksomhed i forbindelse 
med køb og salg af lægemidler, bortset fra 
levering af lægemidler til offentligheden og 
engrosforhandling som defineret i nr. 17) 
i denne artikel, der ikke indbefatter fysisk 
håndtering af sådanne produkter og 
består i uafhængig forhandling på vegne 
af en anden fysisk eller juridisk person 
eller af et organ nedsat ved national lov. 

Or. es

Begrundelse

This definition includes in pharmacutical legislation bodies which perform brokering and 
negotiation services in the buying and selling of medicinal products.   It is important to 
highlight, and therefore include in the definition, that these bodies do not under any 
circumstances have physical possession of those medicinal products or store them in any 
form. This means that they do not have their own storage facilities.

Furthermore, those bodies can perform these tasks for national agencies or other types of 
organisation that may be authorised under national law to procure or supply medicinal 
products (e.g. for third country healthcare systems), which means that they should be 
accommodated as part of the definition.

Ændringsforslag 160
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"17a) Handel med lægemidler: "17a) Handel: 
enhver form for virksomhed, der består i
uafhængigt eller på vegne af en anden at 
foretage salg eller køb af lægemidler,
fakturering eller formidling af lægemidler, 
bortset fra levering af lægemidler til 
offentligheden, og som ikke falder ind 
under definitionen af engrosforhandling af 
lægemidler."

enhver form for virksomhed, der består i 
uafhængigt eller på vegne af en anden at 
foretage salg eller køb af lægemidler eller 
virksomme lægemiddelbestanddele, eller 
fakturering af lægemidler eller virksomme 
lægemiddelbestanddele, bortset fra 
levering heraf til offentligheden, og som 
ikke falder ind under definitionen af 
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engrosforhandling af lægemidler."

Or. en

Begrundelse

Handel gælder ikke blot lægemidler, men også virksomme lægemiddelbestanddele. Det er 
derfor vigtigt at lave en direkte henvisning hertil i teksten.

Ændringsforslag 161
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Handel med lægemidler: 17a) Handel:
enhver form for virksomhed, der består i 
uafhængigt eller på vegne af en anden at 
foretage salg eller køb af lægemidler, 
fakturering eller formidling af lægemidler, 
bortset fra levering af lægemidler til 
offentligheden, og som ikke falder ind 
under definitionen af engrosforhandling af 
lægemidler.

enhver form for virksomhed, der består i 
uafhængigt eller på vegne af en anden at 
foretage salg eller køb af lægemidler eller 
virksomme lægemiddelbestanddele, eller 
fakturering af lægemidler eller virksomme 
lægemiddelbestanddele, bortset fra 
levering heraf til offentligheden, og som 
ikke falder ind under definitionen af 
engrosforhandling af lægemidler.

Or. de

Begrundelse

Handel gælder ikke blot lægemidler, men også virksomme lægemiddelbestanddele. Det er 
derfor vigtigt at indføje en direkte henvisning hertil i teksten.

Ændringsforslag 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende nr. 17b) 
efter nr. 17a):
"17b) Personer, der har tilladelse til at 
udlevere lægemidler:
personer eller enheder, som er i besiddelse 
af en engrosforhandlingstilladelse, uden 
at dette berører personer eller enheder, 
som er fritaget for at skulle have tilladelse 
til at udlevere lægemidler."

Or. en

Begrundelse

Der bør indføjes en definition af betydningen af "personer, der har tilladelse til at udlevere 
lægemidler", idet dette udtryk anvendes i det nuværende direktiv 2001/83/EF uden yderligere 
definition. For at yde effektiv beskyttelse mod forfalskede lægemidler bør alle deltagere i og 
omkring forsyningskæden defineres præcist.

Ændringsforslag 163
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende nr. 17b) 
efter nr. 17a):
"17b) Personer, der har tilladelse til at 
udlevere lægemidler: 
personer eller enheder, som er i besiddelse 
af en engrosforhandlingstilladelse, uden 
at dette berører personer eller enheder, 
som er fritaget for at skulle have tilladelse 
til at udlevere lægemidler."

Or. en
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Begrundelse

Der bør indføjes en definition af betydningen af "personer, der har tilladelse til at udlevere 
lægemidler", idet dette udtryk anvendes i det nuværende direktiv 2001/83/EF uden yderligere 
definition. For at der kan ydes effektiv beskyttelse mod, at forfalskede lægemidler kommer ind 
i den lovlige forsyningskæde, bør alle parter i forsyningskæden defineres præcist. 

Ændringsforslag 164
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende nr. 17b) 
efter nr. 17a):
"17b) Formidling:
alle aktiviteter i forbindelse med salg eller 
køb af lægemidler eller virksomme 
lægemiddelbestanddele undtagen 
detailsalg og engrosforhandling, som 
defineret i nr. 17 i denne artikel, der ikke 
indbefatter fysisk håndtering og består i 
uafhængig formidling på vegne af en
anden juridisk eller fysisk person."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem handel og formidling.

Ændringsforslag 165
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende nr. 17b) 
efter nr. 17a):
"17b) Formidling:
alle aktiviteter i forbindelse med salg eller 
køb af lægemidler eller virksomme 
lægemiddelbestanddele, undtagen 
detailsalg og engrosforhandling som 
defineret i nr. 17) i denne artikel, der ikke 
indbefatter fysisk håndtering og består i 
uafhængig formidling på vegne af en 
anden juridisk eller fysisk person."

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem handel og formidling.

Ændringsforslag 166
Linda McAvan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 1 indsættes følgende nr. 17b) 
efter nr. 17a):
"17b) Kontrolleret distributionskæde:
distributionssystem, hvor fremstilleren 
leverer et lægemiddel direkte uden at 
involvere tredjemænd, som f.eks. 
grossister eller erhvervsdrivende, til en 
sundhedsfacilitet, hvor det udleveres 
direkte til patienten."

Or. en
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Begrundelse

Visse produkter (f.eks. immunoglobuliner) leveres direkte fra fremstilleren til hospitalet eller 
en anden slutbrugende sundhedsfacilitet. Da risikoen for, at et forfalsket produkt kommer ind 
i denne kæde, er meget lille, er der grund til at fritage disse produkter for at være underlagt 
sikkerhedsforanstaltninger. Det vil derfor være nyttigt at definere betydningen af en 
kontrolleret distributionskæde. 

Ændringsforslag 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 2 indsættes følgende stk. 3a 
efter stk. 3:
"3a. Bestemmelserne i dette direktiv 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
begrænse eller forbyde handel med 
receptpligtige lægemidler via internettet."

Or. en

Ændringsforslag 168
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 2 indsættes følgende stk. 3a 
efter stk. 3:
"3a. Intet i dette direktiv berører 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller 
forbyde handel med receptpligtige 
lægemidler via internettet." 
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Or. en

Begrundelse

De fleste medlemsstater begrænser i øjeblikket salg af receptpligtige lægemidler via 
internettet. Sådanne begrænsninger medvirker til at minimere mulighederne for at gøre 
forfalskede lægemidler tilgængelige for offentligheden. I den offentlige sundheds interesse og 
i overensstemmelse med nærhedsprincippet bør det være tilladt at opretholde sådanne 
begrænsninger. 

Ændringsforslag 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i 
denne forbindelse selv eller lader et organ, 
der er godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen sikrer i denne 
forbindelse, at produktionsprocesserne 
udføres i overensstemmelse med de 
retningslinjer og standarder for god 
fremstillingspraksis, som er gældende i 
EU, ved at lade de kompetente EU-
myndigheder eller myndighederne i lande, 
hvormed der er gældende aftaler om 
gensidig anerkendelse, som bl.a. omfatter 
virksomme lægemiddelbestanddele, 
gennemføre obligatoriske 
inspektionsbesøg.

Or. en

Begrundelse

For at sikre ordentlig beskyttelse af den offentlige sundhed bør de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne inspicere produktionsstederne i samarbejde med Det Europæiske 
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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 170
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis. 

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer og hjælpestoffer, der er 
fremstillet og distribueret i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillings- og 
distributionspraksis for råvarer. 
Indehaveren af fremstillingstilladelsen 
kontrollerer i denne forbindelse selv eller 
lader et organ, der er godkendt dertil af en 
medlemsstats kompetente myndighed, 
kontrollere, at fremstilleren og 
distributøren af de virksomme stoffer og 
hjælpestoffer overholder god 
fremstillingspraksis. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer bl.a. 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 171
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet og 
distribueret i overensstemmelse med de 
udførlige retningslinjer for god 
fremstillings- og distributionspraksis for 
råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis. 

Or. en

Ændringsforslag 172
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis
for råvarer. Indehaveren af 

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet og 
distribueret i overensstemmelse med de 
udførlige retningslinjer for god 
fremstillings- og distributionspraksis for 
råvarer. Indehaveren af 



PE439.407v01-00 30/50 AM\807494DA.doc

DA

fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis. 

Or. de

Ændringsforslag 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller gennem en anden 
indehaver af en fremstillingstilladelse, 
som modtager samme stoffer fra denne 
fremstiller, eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at give mulighed for synergier, bør indehavere af fremstillingstilladelser have 
lov til at slå sig sammen om inspektion af produktionsstederne. Dette vil medføre flere 
tilgængelige ressourcer og dermed give mulighed for flere inspektionsbesøg og som følge 
heraf et højere sikkerhedsniveau for patienterne. 
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Ændringsforslag 174
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis. 
Indehaveren af fremstillingstilladelsen 
sikrer, at andre råvarer end virksomme 
lægemiddelbestanddele vurderes som 
værende egnede til anvendelse i 
lægemidler. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen skal sikre, at 
proceduren for opnåelse af denne 
vurdering er beskrevet i et kvalitetssystem, 
som skal være tilgængeligt for inspektion 
af de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Forsyningskæderne for virksomme lægemiddelbestanddele og for hjælpestoffer er meget 
forskellige. Bestemmelserne om hjælpestoffer bør fremgå af en særlig artikel, der klart 
skelner dem fra virksomme lægemiddelbestanddele og fastsætter et passende kontrolniveau. 
Fremstillere af hjælpestoffer og forsyningskæden for råvarer overvåges gennem 
kvalitetssystemet for indehavere af fremstillingstilladelse under tilsyn af EU's sagkyndige 
person, og dette system er ligeledes underkastet regelmæssig inspektion.
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Ændringsforslag 175
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.
Hjælpestoffer, der overholder tilsvarende 
god fremstillings- og distributionspraksis, 
som f.eks. IPEC-PQG, EFfCI, HACCP 
og/eller ISO9001/ISO22000, fritages for 
yderligere krav.

Or. en

Begrundelse

Hjælpestoffer er udbredte i forbindelse med andre anvendelsesmæssige formål såsom 
fødevarer, og der er 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.
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Ændringsforslag 176
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse selv eller lader et organ, der er 
godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis.

f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 
virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i denne 
forbindelse, at fremstilleren af de 
virksomme stoffer overholder god 
fremstillingspraksis. Kommissionen 
udarbejder en liste over bestemte 
kategorier af hjælpestoffer på grundlag af 
risikokriterier og under hensyntagen til 
deres oprindelse og anvendelsesformål.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 
For disse kategorier af hjælpestoffer 
følger fremstilleren god 
fremstillingspraksis på grundlag af en 
risikoanalyse foretaget i
overensstemmelse med de i artikel 47, stk. 
2, omhandlede direktiver og tager i denne 
forbindelse hensyn til andre 
kvalitetssystemkrav, der måtte finde 
anvendelse. Fremstilleren dokumenterer 
sin fremgangsmåde på behørig vis.

Or. es
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Begrundelse

Accrediting auditors to verify that active substance manufacturers are following good 
manufacturing practices would be resource inefficient and provide no additional guarantees 
on the protection of the European public, since the quality of the audits that manufacturers 
conduct in respect of the manufacturers of the base materials already forms the subject of 
regular checks. It is therefore proposed that the reference to that verification be removed.

It is also proposed that compliance with appropriate correct manufacturing practices be 
extended to include certain categories of excipient, but that the approach to this should 
always be risk based, since otherwise this would be very costly and inefficient.

Ændringsforslag 177
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra f), andet afsnit, erstattes af 
følgende:
"Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 121a og i henhold til 
betingelserne i artikel 121b og 121c, en 
liste, hvor bestemte kategorier af 
hjælpestoffer identificeres på grundlag af 
en risikobaseret fremgangsmåde under 
hensyntagen til deres oprindelse og 
anvendelsesformål. For disse kategorier 
af hjælpestoffer skal fremstilleren 
anvende passende god 
fremstillingspraksis på grundlag af en 
formaliseret risikovurdering i 
overensstemmelse med de dertil hørende 
retningslinjer, som er nævnt i andet afsnit 
af artikel 47, under hensyntagen til andre 
passende kvalitetssystemkrav og 
dokumentere dette."

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer bl.a. den gamle såkaldte udvalgsprocedure på linje med den 
nye procedure i medfør af artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 178
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra f), andet afsnit, erstattes af 
følgende:
"Kommissionen udfærdiger ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 121a og i henhold til 
betingelserne i artikel 121b og 121c, en 
liste, hvor bestemte kategorier af 
hjælpestoffer identificeres på grundlag af 
en risikobaseret fremgangsmåde under 
hensyntagen til deres oprindelse og 
anvendelsesformål.
For disse kategorier af hjælpestoffer skal 
fremstilleren anvende passende god 
fremstillingspraksis på grundlag af en 
formaliseret risikovurdering i 
overensstemmelse med de dertil hørende 
retningslinjer, som er nævnt i andet afsnit 
af artikel 47, under hensyntagen til andre 
passende kvalitetssystemkrav og 
dokumentere dette."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen udfærdiger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i TEUF en liste over de kategorier af hjælpestoffer, som på grund af en risikobaseret 
tilgang medfører risici for den offentlige sundhed, hvis de forfalskes. Principperne om god 
fremstillingspraksis skal gælde for disse hjælpestoffer.
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Ændringsforslag 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra f), andet afsnit, erstattes af 
følgende: 
"Dette litra finder også anvendelse på 
visse hjælpestoffer, der er opført på en 
liste, og for hvilke Kommissionen har
fastsat særlige anvendelsesbetingelser 
gennem delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 121a og i 
henhold til betingelserne i artikel 121b og 
121c. Udelukkende hjælpestoffer, der er 
fremstillet i overensstemmelse med ISO's 
standarder for kvalitetskontrol 9000/ISO 
9001 bør anvendes i lægemidler."

Or. en

Begrundelse

Hjælpestoffer har ingen farmaceutisk virkning. Indførelse af særlige krav om god 
fremstillingspraksis for alle hjælpestoffer vil ikke nødvendigvis forbedre patientsikkerheden 
og er ude af proportioner, fordi de samme hjælpestoffer stadig vil findes i fødevarer. I 
fødevarer skal disse stoffer overholde ISO 9000/ISO 9001-standarderne. Hovedparten af de 
hjælpestoffer, der i dag anvendes i lægemidler, overholder allerede disse standarder, og der 
er ikke fundet beviser for betydelige tilfælde af patientskader på grund af forfalskede 
hjælpestoffer siden begyndelsen af dette årtusinde ifølge en nylig EU-undersøgelse. 

Ændringsforslag 180
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra f – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra f), andet afsnit, erstattes af 
følgende:
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Dette litra finder også anvendelse på 
visse hjælpestoffer, der er opført på en 
liste, og for hvilke der er fastsat særlige 
anvendelsesbetingelser i et direktiv 
vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 121, stk. 2. 
Senest tre år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden forelægger 
Kommissionen en vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
risikoen ved at anvende visse 
hjælpestoffer ved fremstilling af 
lægemidler. Denne rapport bør omfatte en 
analyse af virkningerne samt kriterier for 
udfærdigelse af ovennævnte liste. 
Rapporten bør indeholde forslag om 
eventuelle inspektionsbesøg og 
bestemmelser for fremstillere og 
importører af hjælpestoffer, der ikke 
hører ind under bestemmelserne eller 
inspektionerne inden for rammerne af 
lovgivningen om lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om risikoen ved visse hjælpestoffer blev rejst i forbindelse med de TSE-
inficerede stoffer og kendte tilfælde af forfalskninger i Haiti, Panama og Indien i 90'erne. I 
EU har Kommissionen bestilt (og den 19. december 2007 modtaget) en 
konsekvensvurderingsrapport om hjælpestoffer udarbejdet af Europe Economics Chancery 
House. Ifølge denne rapport bør spørgsmålet om anvendelse af hjælpestoffer ved fremstilling 
af lægemidler løses via en risikobaseret tilgang.

Ændringsforslag 181
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 - litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Som litra g) indsættes: b) Som litra g) indsættes:
"(g) at give den kompetente myndighed 
meddelelse om lægemidler, som han får 
kendskab til, og som er eller som 
mistænkes for at være forfalskninger af 
lægemidler, der fremstilles af ham, for så 
vidt angår identitet, historie eller 
oprindelse."

"g) at give den kompetente myndighed 
meddelelse om lægemidler, som han får 
kendskab til, og som er eller som 
mistænkes for at være forfalskninger af 
lægemidler, der fremstilles af ham, for så 
vidt angår identitet, historie eller 
oprindelse, enten i den lovlige 
forsyningskæde, eller som sælges gennem 
ulovlig internethandel."

Or. en

Begrundelse

En oplysningspligt, som pålægges indehaveren af fremstillingstilladelsen, vil bidrage til at 
opnå den højeste grad af gennemsigtighed og sporbarhed. Dette vil også bidrage til at 
forbedre pålidelige data om det reelle omfang af forfalskningsproblemet.

Ændringsforslag 182
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Som litra g) indsættes: b) Som litra g) indsættes:
"(g) at give den kompetente myndighed 
meddelelse om lægemidler, som han får 
kendskab til, og som er eller som 
mistænkes for at være forfalskninger af 
lægemidler, der fremstilles af ham, for så 
vidt angår identitet, historie eller 
oprindelse."

"g) at give den kompetente myndighed 
meddelelse om lægemidler, som han får 
kendskab til, og som er eller som 
mistænkes for at være forfalskninger af 
lægemidler, der fremstilles af ham, for så 
vidt angår identitet, historie eller 
oprindelse, enten i den lovlige 
forsyningskæde, eller som sælges gennem 
ulovlig internethandel."

Or. en
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Begrundelse

En oplysningspligt, som pålægges indehaveren af fremstillingstilladelsen, vil bidrage til at 
opnå den højeste grad af gennemsigtighed og sporbarhed. Dette vil også bidrage til at 
forbedre pålidelige data om det reelle omfang af forfalskningsproblemet.

Ændringsforslag 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Som litra g) indsættes: b) Som litra g) indsættes:

"(g) at give den kompetente myndighed 
meddelelse om lægemidler, som han får 
kendskab til, og som er eller som 
mistænkes for at være forfalskninger af 
lægemidler, der fremstilles af ham, for så 
vidt angår identitet, historie eller 
oprindelse."

"g) at give den kompetente myndighed 
meddelelse om lægemidler, som han får 
kendskab til, og som er eller som 
mistænkes for at være forfalskninger af 
lægemidler, der fremstilles af ham, for så 
vidt angår identitet, historie eller 
oprindelse i den lovlige eller ulovlige 
forsyningskæde, herunder på internettet."

Or. en

Begrundelse

Pligten for indehaveren af fremstillingstilladelsen til at oplyse de kompetente myndigheder om 
forfalskede produkter bør være omfattende, således at der opnås den størst mulige grad af 
gennemsigtighed og sporbarhed. Dette vil også bidrage til at frembringe pålidelige data om 
problemets reelle omfang.

Ændringsforslag 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes:
"h) Kommissionen forelægger hvert år en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
med pålidelige og nøjagtige data om den 
aktuelle situation og tendenserne med 
hensyn til forfalskning af lægemidler. 
Rapporten skal som minimum indeholde 
oplysninger om hvor, hvordan og af 
hvem, de forfalskede produkter blev 
opdaget, deres oprindelse og en præcis 
beskrivelse af forfalskningens karakter." 

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 
rapportering.

Ændringsforslag 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes:

"h) På baggrund af dette direktiv 
forelægger Kommissionen årligt en 
statistisk rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet med pålidelige og nøjagtige data 
om den aktuelle situation, tendenser og 
udvikling med hensyn til 
forfalskning/forfalskede lægemidler i 
medlemsstaterne. 
Denne rapport skal klart skelne mellem 
forfalskning/forfalskede lægemidler og 
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patentkrænkelser."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes:

"h) På baggrund af dette direktiv 
forelægger Kommissionen årligt en 
statistisk rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet med pålidelige og nøjagtige data 
om den aktuelle situation, tendenser og 
udvikling med hensyn til forfalskede 
lægemidler i medlemsstaterne. 
Denne rapport skal klart skelne mellem 
forfalskede lægemidler og 
patentkrænkelser."

Or. en

Begrundelse

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



PE439.407v01-00 42/50 AM\807494DA.doc

DA

Ændringsforslag 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes: 

"h) at påtage sig det retlige ansvar for 
korrektheden af resultaterne af de 
inspektionsbesøg og kontroller, han har 
foretaget eller bestilt, uden mulighed for 
at uddelegere dette ansvar."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at foretage inspektionsbesøg og kontroller for at sikre, at lægemidler 
fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis. I denne forbindelse må 
indehaveren af fremstillingstilladelsen nødvendigvis holdes ansvarlig både for de fremstillede 
produkter og de indkøbte råvarer. Fremstillerens ansvar for inspektionsresultaterne skal 
derfor slås fast, og det i endnu højere grad hvis han har mulighed for at få 
inspektionsbesøgene foretaget af et organ, som er akkrediteret til dette formål. 

Ændringsforslag 188
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at fremstilling 
på deres område af virksomme stoffer, der 
anvendes som råvarer, herunder 
virksomme stoffer til eksport, er i 

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at fremstilling 
og distribution på deres område af 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, herunder virksomme stoffer til 
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overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer.

eksport, er i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer.

Or. en

Ændringsforslag 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46b – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, må kun importeres, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46b – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de ledsages af en skriftlig bekræftelse 
fra det eksporterende tredjeland på, at de 
standarder for god fremstillingspraksis, 
der finder anvendelse på den fabrik, hvor 
det eksporterede virksomme stof er 
fremstillet, mindst svarer til de af 
Fællesskabet fastsatte standarder, og at 
fabrikken er underkastet kontrol og 
håndhævelse, så det sikres, at den gode 
fremstillingspraksis ikke kan omgås.

b) de er i løbet af de seneste tre år blevet 
godkendt i forbindelse med en inspektion, 
der specifikt dækker virksomme 
lægemiddelbestanddele, som er foretaget 
af en kompetent fællesskabsmyndighed 
eller af en myndighed i et land, hvormed 
der er en gældende aftale om gensidig 
anerkendelse. Godkendelsen af 
inspektionen skal dokumenteres ved hjælp 
af et certifikat udstedt af en kompetent 
myndighed, som bekræfter overholdelsen 
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af god fremstillingspraksis. 

Or. en

Begrundelse

Skriftlig bekræftelse fra det eksporterende tredjeland på, at god fremstillingspraksis er 
overholdt af den fabrik, der har fremstillet det eksporterede virksomme stof, er ikke en 
passende og tilstrækkelig garanti. For at sikre den offentlige sundhed og beskytte europæiske 
firmaers konkurrenceevne er de kompetente nationale myndigheder nødt til at inspicere 
produktionsstederne. Dette system vil være et incitament for udenlandske fremstillere til at 
anmode deres oprindelseslande om at indgå aftale om gensidig anerkendelse med EU.

Ændringsforslag 191
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46b – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de ledsages af en skriftlig bekræftelse 
fra det eksporterende tredjeland på, at de 
standarder for god fremstillingspraksis, der 
finder anvendelse på den fabrik, hvor det 
eksporterede virksomme stof er fremstillet, 
mindst svarer til de af Fællesskabet 
fastsatte standarder, og at fabrikken er 
underkastet kontrol og håndhævelse, så det 
sikres, at den gode fremstillingspraksis 
ikke kan omgås.

b) de ledsages af en skriftlig bekræftelse 
fra det eksporterende tredjeland på, at de 
standarder for god fremstillingspraksis, der 
finder anvendelse på den fabrik, hvor det 
eksporterede virksomme stof er fremstillet, 
herunder gentagne og uanmeldte 
inspektionsbesøg, mindst svarer til de af 
Fællesskabet fastsatte standarder, og at 
fabrikken er underkastet kontrol og 
håndhævelse, så det sikres, at den gode 
fremstillingspraksis ikke kan omgås.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.
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Ændringsforslag 192
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 46b – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de ledsages af en skriftlig bekræftelse 
fra det eksporterende tredjeland på, at de 
standarder for god fremstillingspraksis, der 
finder anvendelse på den fabrik, hvor det 
eksporterede virksomme stof er fremstillet, 
mindst svarer til de af Fællesskabet 
fastsatte standarder, og at fabrikken er 
underkastet kontrol og håndhævelse, så det 
sikres, at den gode fremstillingspraksis 
ikke kan omgås.

b) de ledsages af en skriftlig bekræftelse 
fra det eksporterende tredjeland på, at de 
standarder for god fremstillingspraksis, der 
finder anvendelse på den fabrik, hvor det 
eksporterede virksomme stof er fremstillet, 
mindst svarer til de af Fællesskabet 
fastsatte standarder, og at fabrikken er 
underkastet streng og gennemsigtig 
kontrol og håndhævelse, så det sikres, at 
den gode fremstillingspraksis ikke kan 
omgås.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen i tredjelande bør mindst svare til den, der er gældende i Fællesskabet, og der bør 
derfor være streng og gennemsigtig kontrol og håndhævelse med henblik på at sikre god 
fremstillingspraksis. I tilfælde af manglende overholdelse bør denne information straks stilles 
til rådighed for Fællesskabet af det eksporterende tredjeland.

Ændringsforslag 193
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, 
der anvendes som råvarer, vedtages i form 
af udførlige retningslinjer.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 121a og i henhold til 
betingelserne i artikel 121b og 121c, de i 
artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
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fremstillings- og distributionspraksis for 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer og hjælpestoffer, i form af 
udførlige kriterier.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 26 i udkastet til betænkning. Dette ændringsforslag bringer bl.a. 
den gamle såkaldte udvalgsprocedure på linje med den nye procedure i medfør af artikel 290 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

Ændringsforslag 194
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, 
der anvendes som råvarer, vedtages i form 
af udførlige retningslinjer.

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillings- og distributionspraksis for 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, vedtages i form af udførlige 
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 195
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, 

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillings- og distributionspraksis for 
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der anvendes som råvarer, vedtages i form 
af udførlige retningslinjer.

virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, vedtages i form af udførlige 
retningslinjer.

Or. de

Ændringsforslag 196
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, 
der anvendes som råvarer, vedtages i form 
af udførlige retningslinjer.

De i artikel 46, litra f), og artikel 46b 
omhandlede principper for god 
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, 
der anvendes som råvarer, vedtages i form 
af udførlige retningslinjer. De principper, 
hvorefter indehaveren af 
fremstillingstilladelsen sikrer, at 
hjælpestoffer er egnede til anvendelse i 
fremstillingsprocesser, der udføres på 
grundlag af risikobaserede analyser i 
henhold til principperne for god 
fremstillingspraksis, vedtages i form af 
retningslinjer. 

Or. en

Begrundelse

Der skal udarbejdes passende og rimelige retningslinjer for hjælpestoffer og virksomme 
stoffer, eftersom deres forsyningskæder er meget forskellige. Det foreslås, at allerede 
eksisterende retningslinjer benyttes som grundlag for kontrollen af hjælpestoffer, og at de om 
nødvendigt udvides med passende supplerende krav. Dette forslag er et udtryk for en 
pragmatisk tilgang, som ville opfylde kravene i gældende lovgivning og bygge på allerede 
eksisterende effektive systemer.
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Ændringsforslag 197
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 52a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importører og fremstillere af virksomme 
stoffer, der anvendes som råvarer, skal, 
hvis de er etableret i Fællesskabet, meddele 
deres adresse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor de er 
etableret.

Importører, fremstillere og distributører af 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, skal, hvis de er etableret i 
Fællesskabet, meddele deres adresse til den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de er etableret.

Or. de

Ændringsforslag 198
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 52a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importører og fremstillere af virksomme 
stoffer, der anvendes som råvarer, skal, 
hvis de er etableret i Fællesskabet, meddele 
deres adresse til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor de er 
etableret.

Importører, fremstillere og distributører af 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, skal, hvis de er etableret i 
Fællesskabet, meddele deres adresse til den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 199
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 52b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 2, stk. 1, jf. dog afsnit VII, 
sikrer medlemsstaterne, at lægemidler, der 
ikke påtænkes bragt i omsætning, ikke 
introduceres i Fællesskabet, hvis der er 
grund til at tro, at produkterne på falsk 
grundlag foregiver at have en bestemt 
identitet, historie eller oprindelse.

1. Uanset artikel 2, stk. 1, jf. dog afsnit VII, 
træffer medlemsstaterne de fornødne 
foranstaltninger til at forhindre, at 
lægemidler, der ikke påtænkes bragt i 
omsætning, ikke introduceres i Unionen, 
hvis der er grund til at tro, at disse 
produkter er forfalskede.

2. Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gennemføre stk. 1. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
nærværende direktiv ved at supplere det, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 121, stk. 2a."

2. Med henblik på udformningen af de i 
stk. 1 omhandlede fornødne 
foranstaltninger fastlægger 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a og i henhold til betingelserne i 
artikel 121 b og 121 c:
- De kriterier, som de nationale 
myndigheder skal tage hensyn til, og de 
undersøgelser, som de for så vidt angår 
identitet, historie eller oprindelse skal 
foretage ved vurderingen af et 
lægemiddel, der påtænkes introduceret i 
Unionen. 
- Den type dokumentation, der skal 
ledsage lægemidlet for at lette 
håndhævelsen, dog uden at dette berører 
de dokumentationskrav, der finder 
anvendelse i medfør af toldlovgivningen. 
- Minimumsomfanget af samarbejde 
mellem toldmyndigheder og de 
myndigheder, der er kompetente med 
hensyn til lægemidler, og 
samarbejdsmekanismerne. Dette skal 
mindst omfatte risikostyringskoncepter og 
udløsere af inspektionsbesøg.   

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 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 52 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52c
Kommissionen undersøger mulighederne 
for ægthedsvurdering af individuelle 
doseringsformer som en metode til 
påvisning af forfalskede lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Ved at undersøge mulighederne for ægthedsvurdering af individuelle doseringsformer kan 
Kommissionen øge borgernes bevidsthed om de nyeste teknikker til forebyggelse af 
lægemiddelforfalskning.


