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Ændringsforslag 295
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57, stk. 1, fjerde led, affattes 
således:

Artikel 57, stk. 1, fjerde led, affattes 
således: 

"- identifikation og bevis for ægthed, jf. 
dog artikel 54, litra o)."

"- identifikation og bevis for ægthed."

Or. es

Begrundelse

Det bør være muligt at anvende sikkerhedsforanstaltninger på lægemidler af andre årsager 
end for at forhindre, at de forfalskes. Medlemsstaterne bør f. eks. kunne beslutte at anvende 
dem, når lægemidler trækkes tilbage fra markedet som følge af kvalitetsproblemer, eller 
endog for at forbedre forvaltningen af lægemiddeltjenester.

Ændringsforslag 296
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 63, stk. 1, affattes således:
"1. De i artikel 54, 55, 59 og 62 
vedrørende etikettering omhandlede 
oplysninger skal være affattet på det 
eller de officielle sprog, som anvendes i 
den medlemsstat, hvor lægemidlet 
markedsføres.
Bestemmelsen i første afsnit er ikke til 
hinder for, at disse oplysninger kan være 
affattet på flere forskellige sprog, under 
forudsætning af at de samme 
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oplysninger anføres på alle sprog.
For visse lægemidler til sjældne 
sygdomme kan de i artikel 54 
omhandlede oplysninger på begrundet 
anmodning affattes på ét af Unionens 
officielle sprog."

Or. en

Begrundelse

Ved at tilføje artikel 55 sikres, at navnet på indehaveren af markedsføringstilladelsen, sidste 
anvendelsesdato, partiets nummer og anvendelsesmåde, angives på de officielle sprog, der 
anvendes i den medlemsstat, hvor lægemidlet markedsføres.   En tilpasning af 
mærkningsoplysninger kan være nødvendig i tilfælde af parallelimport, der kræver, at der 
sættes en ny mærkat ovenpå den oprindelige på blisterpakningen, hvilket visse 
parallelimportører allerede gør (for eksempel for at ændre produktnavne til det navn, der er 
godkendt på det nationale marked og særlige doseringsvejledninger (f.eks ugedage)).

Ændringsforslag 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Engrosforhandling og handel med 
lægemidler".

"Engrosforhandling, handel med og 
formidling af lægemidler".

Or. en

Begrundelse

Definitionerne i dette direktiv bør være letforståelige og ikke medføre usikkerhed med hensyn 
til deres betydning. Der bør sondres mellem handel og formidling, idet det førstnævnte 
omfatter tilfælde, hvor forhandleren er ejer af produktet, det sidstnævnte ikke. Overskriften til 
afsnit VII skal derfor ændres, således at efterfølgende bestemmelser omfatter "forhandleres" 
og "formidleres" aktiviteter.
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Ændringsforslag 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Engrosforhandling og handel med 
lægemidler".

"Engrosforhandling, handel med og 
formidling af lægemidler".

(Ændringen er en horisontal ændring(hvis 
dette ændringsforslag vedtages, skal hele 
forslaget ændres i overensstemmelse 
hermed))

Or. en

Begrundelse

Overskriften til afsnit VII skal ændres for at tydeliggøre, at formidlere også er omfattet af 
bestemmelserne i afsnittet.

Ændringsforslag 299
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Artikel 76, stk. 3, affattes således:
"3. En distributør, der ikke er indehaver 
af markedsføringstilladelsen, og som 
importerer et produkt fra en anden 
medlemsstat, underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og den 
kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvortil produktet skal 
importeres, om sin hensigt om at 
importere produktet. Med hensyn til 
produkter, for hvilke der ikke er udstedt 
en tilladelse i henhold til forordning 
(EF) nr. 726/2004, underrettes den 



PE439.860v01-00 6/65 AM\808656DA.doc

DA

kompetente myndighed, uden at det 
berører yderligere procedurer, der 
måtte være fastsat i denne medlemsstats 
lovgivning, herunder gebyrer til de 
kompetente myndigheder for 
behandlingen af anmeldelsen."

Or. en

Ændringsforslag 300
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 76 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) I artikel 76 tilføjes følgende stykke:
"3a. Med hensyn til produkter, for hvilke 
der er udstedt en tilladelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
distributøren underrette indehaveren af 
markedsføringstilladelsen og agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3. 
Anmeldelsen skal være ledsaget af et 
gebyr, der skal betales til agenturet for at 
kontrollere, at betingelserne i EU-
lovgivningen er overholdt."

Or. en

Ændringsforslag 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11b) Artikel 77, stk. 1, affattes således:
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"1. Medlemsstaterne træffer 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
sikre, at engrosforhandling af, handel 
med og formidling af lægemidler er 
undergivet krav om, at den pågældende 
person er i besiddelse af en tilladelse til 
at udøve virksomhed som 
lægemiddelgrossist eller som forhandler 
eller formidler af lægemidler med 
anførelse af det sted, hvor tilladelsen er 
gyldig."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle deltagere i distributionskæden er omfattet.  Medlemsstaterne skal have 
indført godkendelsesprocedurer af "forhandlere" og "formidlere", som er aktive på deres 
område på samme måde som de godkendelsesprocedurer, der foreligger for fremstillere og 
grossister. Hvis lovgivningen ikke omhandler handel med og formidling af lægemidler vil 
visse deltagere ikke være omfattet af lovgivningen.

Ændringsforslag 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 77 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Artikel 77, stk. 5, affattes således:
"5. Ansvaret for gennemførelsen af 
kontrollen med de personer, der har fået 
tilladelse til engrosforhandling af, handel 
med eller formidling af lægemidler, samt 
af inspektionen af de pågældendes 
lokaler, hvor dette er relevant, påhviler 
den medlemsstat, der har udstedt 
tilladelsen."

Or. en
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Begrundelse

I flere medlemsstater er et stort antal engrosforhandlingstilladelser er i øjeblikket uudnyttede, 
hvilket resulterer i en manglende gennemsigtighed med hensyn til deres status.  Denne 
situation kan føre til misbrug, især når en uudnyttet licens kan bruges af skrupelløse 
personer, der forsøger at indføre forfalskede lægemidler i den lovlige distributionskæde. 
Derfor bør tilladelseskontrollen strammes, således at en inaktiv licens vil blive anset for at 
være trukket tilbage eller suspenderet efter 3 års inaktivitet.

Ændringsforslag 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 77 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Artikel 77, stk. 6, affattes således:
"6. Den medlemsstat, der har udstedt 
den i stk. 1 omhandlede tilladelse, 
suspenderer denne eller trækker den 
tilbage, efter at have underrettet 
indehaveren af tilladelsen herom, hvis 
forudsætningerne for tilladelsen ikke 
længere er til stede, eller hvis der ikke er 
gjort brug af tilladelsen i en periode på 
over tre år, undtagen i tilfælde, hvor 
denne manglende brug skyldes den tid, 
der med rimelighed kan antages at være 
nødvendig for opfyldelsen af de i dette 
direktiv fastsatte forpligtelser. Denne 
medlemsstat underretter straks de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen 
herom."

Or. en

Begrundelse

I flere medlemsstater er et stort antal engrosforhandlingstilladelser er i øjeblikket uudnyttede, 
hvilket resulterer i en manglende gennemsigtighed med hensyn til deres status.  Denne 
situation kan føre til misbrug, især når en uudnyttet licens kan bruges af skrupelløse 
personer, der forsøger at indføre forfalskede lægemidler i den lovlige distributionskæde. 
Derfor bør tilladelseskontrollen strammes, således at en inaktiv licens vil blive anset for at 
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være tilbagekaldt eller suspenderet efter 3 års inaktivitet.

Ændringsforslag 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 77 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Artikel 77, stk. 6, affattes således: 
"6. Den medlemsstat, der har udstedt 
den i stk. 1 omhandlede tilladelse, 
suspenderer denne eller trækker den 
tilbage, efter at have underrettet 
indehaveren af tilladelsen herom, hvis 
forudsætningerne for tilladelsen ikke 
længere er til stede, eller hvis der ikke er 
gjort brug af tilladelsen i en periode på 
over tre år. Denne medlemsstat
underretter straks de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen 
herom."

Or. en

Begrundelse

I flere medlemsstater er et stort antal engrosforhandlingstilladelser er i øjeblikket inaktive, 
hvilket resulterer i en manglende gennemsigtighed med hensyn til deres status.  Denne 
situation kan føre til misbrug især når en uudnyttet licens kan bruges af skrupelløse personer, 
der forsøger at indføre forfalskede lægemidler i den lovlige distributionskæde.

Ændringsforslag 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 c (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 78
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c) Artikel 78 affattes således:
"Medlemsstaterne påser, at proceduren 
for behandling af ansøgningen om 
tilladelse til distribution af, handel med 
eller formidling af lægemidler ikke 
strækker sig over mere end 90 dage 
regnet fra den dato, på hvilken den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed modtager ansøgningen. 
Den kompetente myndighed kan i givet 
fald kræve af ansøgeren, at han 
fremlægger alle nødvendige oplysninger 
om betingelserne for tilladelsen. Når den 
kompetente myndighed benytter sig af 
denne mulighed, suspenderes den i stk. 1 
fastsatte frist, indtil de ønskede 
supplerende oplysninger er blevet 
meddelt."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør indføre godkendelsesprocedurer af "forhandlere" og "formidlere", som 
er aktive på deres område på samme måde som de godkendelsesprocedurer, der foreligger for 
fremstillere og engrosforhandlere. Tidsfristen for behandlingen af ansøgningerne om 
tilladelse til handel med eller formidling af lægemidler bør være den samme som tilladelser til 
engrosforhandlere, og derfor bør godkendelse af "forhandlere" og "formidlere" indsættes i 
denne bestemmelse.

Ændringsforslag 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 d (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12d) Følgende indsættes som artikel 79a:  
"Artikel 79a
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Kommissionen fastsætter i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder bestemmelser og kriterier 
for opnåelse af tilladelse til at handle med 
og formidle lægemidler. 
Ansøgerne skal opfylde følgende 
minimumskrav:
a) De skal have en fast adresse eller 
forelægge kontaktoplysninger, der 
muliggør en nøjagtig identificering og 
lokalisering af deres officielle 
forretningssted
b) De skal forpligte sig til at drage omsorg 
for, at de kun udøver deres virksomhed 
sammen med personer eller enheder, der 
opfylder de i artikel 80 fastsatte 
forpligtelser."

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun stilles krav til engrosforhandlere men til alle forhandlere og formidlere. 

Ændringsforslag 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 d (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12d) Følgende indsættes som artikel 79a:  
"Artikel 79a

Kommissionen fastsætter i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder bestemmelser og kriterier 
for opnåelse af tilladelse til at handle med 
og formidle lægemidler. 
Ansøgerne skal opfylde følgende 
minimumskrav:
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a) De skal have en fast adresse eller 
forelægge kontaktoplysninger, der 
muliggør en nøjagtig identificering og 
lokalisering af deres officielle 
forretningssted
b) De skal forpligte sig til at drage omsorg 
for, at de kun udøver deres virksomhed 
sammen med personer eller enheder, der 
opfylder de i artikel 80 fastsatte 
forpligtelser."

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udvides til at omfatte "forhandlere" og "formidlere", da de skal 
overholde et sæt af minimumsstandarder for at få deres licens til at udøve deres virksomhed i 
medlemsstaterne. Eftersom handels- og formidlingsvirksomhed omfatter aktiviteter, der består 
i uafhængigt eller på vegne af en anden at foretage salg eller køb af lægemidler, der ikke 
falder ind under definitionen af engrosforhandling, er det vigtigt at sikre, at deltagerne kun 
udøver deres virksomhed sammen med autoriserede personer/enheder, der opfylder alle 
betingelserne i artikel 80.

Ændringsforslag 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra -a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Indledningen affattes således:
"For at opnå tilladelse til 
engrosforhandling af, handel med eller 
formidling af lægemidler, skal ansøgeren 
mindst opfylde følgende krav:"

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun engrosforhandlere, og lade dem alle være omfattet af en 
konsekvent ordning for godkendelse, kontrol og god praksis.
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Ændringsforslag 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra -a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Indledningen affattes således:
"For at opnå tilladelse til 
engrosforhandling af, handel med eller 
formidling af lægemidler, skal ansøgeren 
mindst opfylde følgende krav:"

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun engrosforhandlere, og lade dem alle være omfattet af en 
konsekvent ordning for godkendelse, kontrol og god praksis. 

Ændringsforslag 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Som litra ca) indsættes:

"ca) ved stikprøvekontroller efterprøve, at 
de købte lægemidler ikke er forfalskede, 
ved at kontrollere de i artikel 54, litra o), 
omhandlede sikkerhedsforanstaltninger 
på den ydre emballage  

Or. en
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Begrundelse

Lægemidler indeholder mange åbenlyse og skjulte sikkerhedsforanstaltninger, hvoraf de 
fleste, ikke kan ægthedsvurderes af medicinalvaregrossister, medmindre fremstilleren har 
meddelt dem oplysninger om disse. Engrosforhandlere er imidlertid ved stikprøvekontroller i 
stand til at efterprøve identiteten af individuelle pakninger, der på deres ydre emballage 
indeholder en bærer (sikkerhedsforanstaltning), der består af et individuelt nummer i et 
maskinlæsbart format, forudsat at de har adgang til den database, der indeholder disse 
oplysninger.

Ændringsforslag 311
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Som litra ca) indsættes:
"ca) efterprøve, at de købte lægemidler 
ikke er forfalskede, ved at ægthedsvurdere 
den individuelle sikkerhedsforanstaltning  
på den ydre emballage" 

Or. en

Begrundelse

For at sikre absolut klarhed bør detb understreges, at de eneste former for 
sikkerhedsforanstaltninger, der vil sikre individuelle pakningers ægthed og sporbarhed, er 
dem, der entydigt identificerer pakningen. 

Ændringsforslag 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra a
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) opbevare dokumentation, der enten kan e) opbevare dokumentation, der enten kan 
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foreligge i form af indkøbs- og 
salgsfakturaer eller i form af edb-baserede 
data eller i en hvilken som helst anden 
form, og som for alle indgåede, afsendte 
eller handlede lægemidler indeholder 
mindst følgende oplysninger:

foreligge i form af indkøbs- og 
salgsfakturaer eller i form af edb-baserede 
data eller i en hvilken som helst anden 
form, og som for alle indgåede, afsendte, 
handlede eller formidlede lægemidler 
indeholder mindst følgende oplysninger:

– dato – dato
– lægemidlets navn – lægemidlets navn

– indgået, afsendt eller handlet mængde – indgået, afsendt, handlet eller formidlet
mængde

den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse"

– den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse

– nationalt identifikationsnummer, hvor 
det er relevant

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun engrosforhandlere, og lade dem alle være omfattet af en 
konsekvent ordning for godkendelse, kontrol og god praksis.

I de fleste EU-medlemsstater anvendes der et nationalt identifikationsnummer for alle 
transaktioner (bestilling og godtgørelse). 

Ændringsforslag 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra g) affattes således:
"g) efterkomme de i artikel 84 fastlagte 
principper og retningslinjer for god 
distributionspraksis, god handelspraksis 
og god formidlingspraksis."

Or. en
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Ændringsforslag 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra g) affattes således:
"g) efterkomme de i artikel 84 fastlagte 
principper og retningslinjer for god 
distributionspraksis, god handelspraksis 
og god formidlingspraksis."

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun engrosforhandlere, og lade dem alle være omfattet af en 
konsekvent ordning for godkendelse, kontrol og god praksis.

Ændringsforslag 315
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) underrette den kompetente myndighed 
om lægemidler, de modtager, og som de 
mistænker for at være en overtrædelse af, 
eller som de konstaterer at være en 
overtrædelse af

i) underrette den kompetente myndighed 
om lægemidler, de modtager, forhandler 
eller formidler, og som de mistænker for at 
være en forfalskning, eller som de 
konstaterer er en forfalskning, og derved 
en overtrædelse af dette direktivs artikel 6, 
stk. 1. 

– dette direktivs artikel 6, stk. 1

– varemærkeindehaverens rettigheder i 
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henhold til EF-ret, jf. Rådets forordning 
(EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om 
EF-varemærker, eller lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor lægemidlet er 
modtaget.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv handler om forfalskning af lægemidler ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og 
ikke om forfalskning set som overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. For ikke at 
forvirre bør alle henvisninger til varemærker derfor udgå.

Endvidere vil en oplysningspligt, der pålægges om alle aktører involveret i den lovlige 
forsyningskæden, bidrage til at nå den højeste grad af gennemsigtighed og sporbarhed.

Ændringsforslag 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch og Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) underrette den kompetente myndighed 
om lægemidler, de modtager, og som de 
mistænker for at være en overtrædelse af, 
eller som de konstaterer at være en 
overtrædelse af

i) underrette den kompetente myndighed 
om lægemidler, de modtager, forhandler 
eller formidler,og som de mistænker for at 
være en overtrædelse af, eller som de 
konstaterer at være en overtrædelse af

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun engrosforhandlere, og lade dem alle være omfattet af en 
konsekvent ordning for godkendelse, kontrol og god praksis.
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Ændringsforslag 317
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der 
er blevet forfalsket, desuden herom."

I tilfælde, hvor disse forfalskninger eller 
formodede forfalskninger vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes både 
indehaveren af fremstillingstilladelsen og 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
desuden herom.

På samme måde underretter indehaveren 
af markedsføringstilladelsen eller 
indehaveren af fremstillingstilladelsen 
både de kompetente myndigheder andre 
aktører i forsyningskæden, hvis der 
hersker formodning om, at forfalskede 
produkter er trængt ind i den lovlige 
forsyningskæde.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv handler om forfalskning af lægemidler ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og 
ikke om forfalskning set som overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. For ikke at 
forvirre bør alle henvisninger til varemærker derfor udgå.

Endvidere vil en oplysningspligt, der pålægges om alle aktører involveret i den lovlige 
forsyningskæden, bidrage til at nå den højeste grad af gennemsigtighed og sporbarhed.

Ændringsforslag 318
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom."

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom. På 
samme måde underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller 
varemærket andre aktører i 
forsyningskæden, hvis der hersker 
formodning om, at forfalskede produkter 
er trængt ind i den lovlige 
forsyningskæde.

Or. en

Begrundelse

En oplysningspligt, der pålægges om alle aktører involveret i den lovlige forsyningskæden, vil 
bidrage til at nå den højeste grad af gennemsigtighed og sporbarhed.

Ændringsforslag 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom." 

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom. På 
samme måde underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller 
varemærket andre aktører i 
forsyningskæden, hvis der hersker 
formodning om, at forfalskede produkter 
er trængt ind i den lovlige 
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forsyningskæde.

Or. en

Begrundelse

En oplysningspligt, der pålægges om alle aktører involveret i den lovlige forsyningskæden, vil 
bidrage til at nå den højeste grad af gennemsigtighed og sporbarhed.

Ændringsforslag 320
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom.

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom. På 
samme måde underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller 
varemærket andre aktører i 
forsyningskæden, hvis der hersker 
formodning om, at forfalskede produkter 
er kommet ind i den lovlige 
forsyningskæde.

Or. de

Begrundelse

Et krav om, at alle aktører i den lovlige forsyningskæde skal udveksle information, vil bidrage 
til at gøre gennemsigtigheden og sporbarheden så stor som mulig.
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Ændringsforslag 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom."

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom. 
Indehavere på deres side underretter 
herefter de øvrige aktører i 
forsyningskæden for det pågældende 
lægemiddel om overtrædelserne eller de 
formodede overtrædelser. 

Or. ro

Begrundelse

En obligatorisk forpligtelse til at informere om eksistensen af forfalskede lægemidler ned 
gennem hele distributionskæden og til alle led i distributionssystemet for lægemidler bør sikre 
den størst mulige sporbarhed for de pågældende produkter. 

Ændringsforslag 322
Jo Leinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – litra i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom."

I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
eller indehaveren af det varemærke, der er 
blevet forfalsket, desuden herom, og 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
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eller varemærket underretter de relevante 
myndigheder, andre aktører i 
forsyningskæden, hvis denne får 
kendskab til eller har formodning om, at 
forfalskede produkter er trængt ind i den 
lovlige forsyningskæde. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en effektiv gennemførelse af direktivet er det vigtigt, at alle operatører 
forener deres kræfter og bidrager til bekæmpelse af forfalskede lægemidler samt udveksler 
oplysninger. 

Ændringsforslag 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Såfremt lægemidlet leveres af en anden 
grossist, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen med henblik 
på litra b) enten selv eller lade et organ, 
der er godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
leverandørgrossisten iagttager god 
distributionspraksis.

"Såfremt lægemidlet leveres af en anden 
grossist, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen ved hjælp af 
Fællesskabets database, som er nævnt i 
artikel 111, stk. 6, med henblik på litra b) 
kontrollere, at leverandørgrossisten 
iagttager god distributionspraksis.

Hvis lægemidlet er aftaget fra fremstilleren 
eller importøren, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen kontrollere, 
at fremstilleren eller importøren er 
indehaver af en fremstillingstilladelse."

Hvis lægemidlet er aftaget fra fremstilleren 
eller importøren, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen ved hjælp af 
Fællesskabets database, som er nævnt i 
artikel 111, stk. 6, kontrollere, at 
fremstilleren eller importøren er indehaver 
af en fremstillingstilladelse.

Hvis lægemidler er aftaget gennem 
handel eller formidling, skal indehaveren 
af engrosforhandlings-, handels- eller 
formidlingstilladelsen ved hjælp af 
Fællesskabets database, som er nævnt i 
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artikel 111, stk. 6, kontrollere, at de 
involverede personer eller enheder er 
indehavere af de nødvendige tilladelser."

Or. en

Begrundelse

Alle aktører skal være lige ansvarlige og mindst opfylde minimumskravene. Derfor skal 
bestemmelsen udvides til at omfatte aktiviteter udført af personer eller enheder i forbindelse 
med handel og formidling af lægemidler. Desuden bør alle deltagere i kæden, for at sikre, at 
alle deltagere i forsyningskæden er godkendte, kontrollere deres partneres overholdelse af 
reglerne gennem den centrale database som er oprettet og vedligeholdes af agenturet (EMA). 
Akkrediterede organer til kontrol af overholdelsen bør kun anvendes som supplement til 
kompetente nationale myndigheders inspektioner.

Ændringsforslag 324
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt lægemidlet leveres af en anden 
grossist, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen med henblik 
på litra b) enten selv eller lade et organ, 
der er godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
leverandørgrossisten iagttager god 
distributionspraksis.

Såfremt lægemidlet leveres af en anden 
grossist, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen med henblik 
på litra b) kontrollere, at 
leverandørgrossisten iagttager god 
distributionspraksis og er indehaver af en 
engrosforhandlingstilladelse.

Or. es

Begrundelse

Kontrol af, at et andet lager eller et andet organ akkrediteret af sundhedsmyndighederne 
overholder god distributionspraksis, kan ikke retfærdiggøres, eftersom distributionslagrene 
allerede inspiceres og autoriseres af medlemsstaternes kompetente myndigheder.
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Ændringsforslag 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – stk. 1 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis lægemidlet er aftaget fra fremstilleren 
eller importøren, skal indehaveren af 
engrosforhandlingstilladelsen kontrollere, 
at fremstilleren eller importøren er 
indehaver af en fremstillingstilladelse."

Hvis lægemidlet er aftaget gennem handel 
eller formidling, skal indehaveren af 
engrosforhandlings-, handels- eller 
formidlingstilladelsen ved hjælp af 
Fællesskabets database, som er nævnt i 
artikel 111, stk. 6, kontrollere, at de 
involverede personer eller enheder er 
indehavere af de nødvendige tilladelser."

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at alle deltagere i forsyningskæden er godkendte, bør alle deltagere i kæden 
kontrollere deres partneres overholdelse af reglerne gennem den centrale database som er 
oprettet og vedligeholdes af agenturet (EMA). 

Ændringsforslag 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) Artikel 84 affattes således:
"Artikel 84

Kommissionen offentliggør 
retningslinjer for god distributions-, 
handels- og formidlingspraksis for 
lægemidler. Den hører med henblik 
herpå Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler samt det ved Rådets 
afgørelse 75/320/EØF1 oprettede 
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lægemiddeludvalg.
1EFT L 147 af 17.7.1999, s. 23."

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde retningslinjerne for god fremstillingspraksis, og 
grossisterne skal overholde retningslinjerne for god distributionspraksis, hvorimod 
forhandlere og formidlere ikke skal overholde nogen tilsvarende praksis inden for deres 
særlige områder, dvs. handel med og formidling af lægemidler. Derfor bør der også 
udarbejdes retningslinjer for god handelspraksis og god formidlingspraksis.

Ændringsforslag 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) Artikel 84 affattes således:
"Artikel 84

Kommissionen offentliggør 
retningslinjer for god distributions-, 
handels- og formidlingspraksis for 
lægemidler. Den hører med henblik 
herpå Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler samt det ved Rådets 
afgørelse 75/320/EØF1 oprettede 
lægemiddeludvalg.
1EFT L 147 af 17.7.1999, s. 23."

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde retningslinjerne for god fremstillingspraksis, og 
grossisterne skal overholde retningslinjerne for god distributionspraksis. Forhandlere og 
formidlere skal imidlertid ikke for nuværende overholde nogen tilsvarende praksis inden for 
deres særlige områder. Dette skaber et farligt smuthul i distributionskæden. Derfor bør der 
også udarbejdes retningslinjer for god handelspraksis og god formidlingspraksis.
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Ændringsforslag 328
Mario Pirillo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) Følgende indsættes som artikel 84a: 
"Artikel 84a

Kommissionen offentliggør retningslinjer 
for særlig god fremstillingspraksis for 
virksomme lægemiddelbestanddele og 
særlig god fremstillingspraksis for 
hjælpestoffer. Den hører med henblik 
herpå Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler samt det ved Rådets afgørelse 
75/320/EØF oprettede lægemiddeludvalg 
under hensyntagen til eksisterende 
systemer vedrørende god 
fremstillingspraksis, som f.eks. HACCP 
og ISO9001/ISO22000, og de frivillige 
regler, som f.eks. EFfCI GMP og IPEC 
PQG-retningslinjerne for farmaceutiske 
hjælpestoffer."

Or. en

Begrundelse

Både hjælpestoffer og lægemiddelbestanddele bør være underlagt den gode 
fremstillingspraksis, som er udviklet på europæisk plan. Kommissionen opfordres til at 
udvikle særlig god fremstillingspraksis for lægemiddelbestanddele og særlig god 
fremstillingspraksis for hjælpestoffer. Hvad angår hjælpestofferne, bør Kommissionen tage 
højde for systemer, der ligner dem for god fremstillingspraksis, i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen om HACCP (Hazard analysis and Critical Control Points) og 
EFfCI's retningslinjer om god fremstillingspraksis for kosmetiske midler og bestanddele 
heraf. Disse regler kan også anvendes i lægemiddelindustrien.
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Ændringsforslag 329
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85a
Medlemsstaterne udvikler i samarbejde 
med Kommissionen og efter høring af de 
berørte parter en informationsstrategi 
vedrørende lægemiddelleverandørers 
troværdighed. Denne strategi bør tage 
højde for de forskellige nationale 
lovgivninger til regulering af salget af 
lægemidler og for risikoen ved visse 
salgsmetoder for lægemidler såsom 
ulovlige internetkanaler.

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 330
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII a (nyt) – Artikel 85 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Efter artikel 85b indsættes følgende 
som afsnit VIIa og artikel 85c:

"AFSNIT VIIa
INTERNETSALG

Artikel 85c
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1. Internetapoteker skal, i de 
medlemsstater hvor de har tilladelse til at 
drive virksomhed, kræve en særlig 
autorisation fra den kompetente 
myndighed.
2. Kommissionen vedtager et EU-logo 
beregnet til forsiden på websteder 
tilhørende internetapoteker. Dette logo 
skal hjælpe offentligheden med at fastslå, 
om et websted, der udbyder lægemidler, er 
tilknyttet et autoriseret apotek.  Logoet 
linker til et centralt websted på 
medlemsstatsniveau, der oprettes af de 
enkelte medlemsstater, og som gør det 
muligt for den besøgende at kontrollere 
logoets ægthed og giver 
baggrundsoplysninger om de risici, der er 
forbundet med at købe lægemidler på 
interenettet.  
3. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at sikre, at alle 
autoriserede internetapotekwebsteder 
knyttet til apoteker inden for deres 
område anfører det i stk. 1 omtalte EU-
logo, og at ikke-autoriserede 
internetapotekwebsteder forhindres i at 
anvende logoet og forbindelsen til det i 
stk. 1 omtalte centrale websted.
4. For at gennemføre stk. 2 og 3 vedtager 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a og i henhold til betingelserne i 
artikel 121b og 121c, et direktiv, der 
fastsætter:  
- de minimumskrav til forhindring af, at 
forfalskede lægemidler kommer ind i 
forsyningskæden, som medlemsstaterne 
skal anvende, hvis de giver autorisation til 
sådanne internetapoteker. Sådanne krav 
skal desuden forhindre godtgørelse af 
lægemidler fra uautoriserede 
internetkilder 
- udformningen af EU-logoet 
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- karakteren af 
minimumsbaggrundsinformation om de 
risici, der er forbundet med at købe 
lægemidler over internettet, og
- særlige kontrolprocedurer for 
internetapotekers autorisation."

Or. en

Begrundelse

Internettet er det største indgangssted til EU for forfalskede lægemidler og bør derfor 
omfattes af dette direktiv.

Ændringsforslag 331
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII a (nyt) – Artikel 85 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Efter artikel 85b indsættes som 
afsnit VIIa og artikel 85c:

”AFSNIT VIIa
INTERNETSALG

Artikel 85c
1. Kommissionen vedtager et EU-logo 
beregnet til indgangssiden på alle 
websteder tilhørende lovlige 
postordreapoteker, således at 
offentligheden får sikkerhed for, at det 
pågældende websted, der udbyder 
lægemidler, overholder EU-lovgivningen 
og er tilknyttet et registreret apotek. 
Logoet linker til et centralt websted på 
medlemsstatsniveau, der oprettes af de 
enkelte medlemsstater, og som gør det 
muligt for den besøgende at kontrollere 
logoets ægthed og giver detaljerede 
oplysninger om det pågældende 
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postordreapoteks lovlighed, kontaktsteder 
for indhentning af yderligere oplysninger 
og klager samt yderligere råd om 
identificering af lovlige 
postordreapoteker, f.eks. ved at angive 
navnet på den ansvarshavende apoteker.
Lovlige postordreapoteker, der er juridisk 
hjemmehørende i Unionen og opererer på 
det indre marked, skal opføres i en 
europæisk database, som det centrale 
websted på medlemsstatsniveau skal være 
forbundet med via et link.  
Disse foranstaltninger vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a og i henhold til betingelserne i 
artikel 121b og 121c.  
2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger, herunder sanktioner, for 
at sikre, at alle lovlige postordreapoteker 
på deres område fremviser det i stk. 1 
omhandlede EU-logo, og hindre, at 
ulovlige websteder, der sælger 
lægemidler, anvender logoet og linker til 
det i stk. 1 omhandlede centrale websted.”

Or. en

Begrundelse

Der er af central betydning, at websteder, der linker til fællesskabslogoet, giver de besøgende 
oplysninger om, hvordan de kan kontrollere postordreapotekers lovlighed. Det skal stille 
konstant opdaterede databaser med detaljerede oplysninger til rådighed på europæisk niveau. 
Begrebet “passende foranstaltninger” som anvendes i ENVI’s udkast til betænkning i 
forslaget til artikel 85c, stk. 2, er retligt svagt og skal præciseres.  Der skal fastsættes strenge 
sanktioner, herunder bøder og fængselsstraffe, i direktivet. Stykket bør udvides, så disse 
præciseres.

Ændringsforslag 332
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII a (nyt) – Artikel 85 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Efter artikel 85b indsættes som afsnit 
VIIa og artikel 85c:

”AFSNIT VIIa
INTERNETSALG

Artikel 85c
1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 121a og i henhold til 
betingelserne i artikel 121b og 121c et 
EU-logo beregnet til indgangssiden på 
websteder tilhørende internetapoteker, 
således at offentligheden sættes i stand til 
at identificere, hvorvidt et websted, der 
udbyder lægemidler, er tilknyttet et 
registreret apotek. Logoet linker til et 
centralt websted på medlemsstatsniveau, 
der oprettes af de enkelte medlemsstater, 
og som gør det muligt for den besøgende 
at kontrollere logoets ægthed og giver 
baggrundsoplysninger om de risici, der er 
forbundet med at købe lægemidler på 
internettet.  
2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
registrerede websteder, der udbyder 
lægemidler, knyttet til apoteker på deres 
område fremviser det i stk. 1 omhandlede 
EU-logo, og hindre, at ikke-registrerede 
websteder, der udbyder lægemidler, 
anvender logoet og linker til det i stk. 1 
omhandlede centrale websted.” 

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 39 i udkastet til betænkning. Internettet er det største indgangssted 
til EU for forfalskede lægemidler og bør derfor omfattes af dette direktiv.
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Ændringsforslag 333
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII a (nyt) – Artikel 85 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Efter artikel 85b indsættes som 
afsnit VIIa og artikel 85c:

”AFSNIT VIIa
INTERNETSALG

Artikel 85c
1. Kommissionen vedtager et EU-logo 
beregnet til indgangssiden på websteder 
tilhørende internetapoteker. Dette logo 
skal hjælpe offentligheden med at fastslå, 
om et websted, der udbyder lægemidler, er 
tilknyttet et registreret apotek.  Logoet er 
sikret mod manipulation og indeholder 
bestanddele, der hjælper til at sikre det 
mod kopiering. Endvidere linker det til et 
sikkert centralt websted på 
medlemsstatsniveau, der oprettes af de 
enkelte medlemsstater, og som gør det 
muligt for den besøgende at kontrollere 
logoets ægthed og giver 
baggrundsoplysninger om de risici, der er 
forbundet med at købe lægemidler på 
internettet.  
Disse foranstaltninger vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a og i henhold til betingelserne i 
artikel 121b og 121c.  
2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
registrerede websteder, der udbyder 
lægemidler, knyttet til apoteker på deres 
område fremviser det i stk. 1 omhandlede 
EU-logo, og hindre, at ikke-registrerede 
websteder, er udbyder lægemidler, 
anvender logoet og linker til det i stk. 1 
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omhandlede centrale websted.” 

Or. en

Begrundelse

Internettet er det største indgangspunkt til EU for forfalskede lægemidler, og 
sikkerhedsforanstaltningerne på godkendte websteder med lægemidler bør derfor være sikre 
og omfatte et logo, der er sikret mod manipulation, og som ikke kan kopieres. 

Ændringsforslag 334
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Afsnit VII a (nyt) – Artikel 85 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. Efter artikel 85b indsættes følgende 
som afsnit VIIa og artikel 85c:

"AFSNIT VII
INTERNETSALG

Artikel 85c
1. Internetsalg af alle former for 
lægemidler og lægemiddelprodukter er 
forbudt, dog med forbehold af nationale 
bestemmelser om det modsatte, som måtte 
være gældende på datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse. 
2. Kommissionen og medlemsstaterne 
vedtager foranstaltninger til at øge 
bevidstheden i den brede befolkning om 
de sundhedsrisici, der er forbundet med 
køb af lægemidler over internettet.
Kommissionen vedtager disse 
foranstaltninger ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a-121c.
3. Medlemsstater, hvor internetsalg er 
tilladt på datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse, sikrer, at dette salg løbende 
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overvåges af et hertil udpeget organ, og 
træffer retlige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af direktivet.

Or. it

Ændringsforslag 335
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Følgende indsættes som artikel 85d: 
”Artikel 85d

1. Kommissionen træffer i samarbejde 
med medlemsstaterne foranstaltninger, 
der øger bevidstheden om, at køb af 
lægemidler fra postordreapoteker er 
mindst lige så sikkert som køb af 
lægemidler hos almindelige apoteker, 
hospitalsapoteker og andre former for 
apoteker.  I de tilfælde hvor 
postordreapoteker allerede findes eller er 
planlagt, skal sådanne 
oplysningskampagner imidlertid også 
behandle sundhedsrisici forbundet med 
køb af lægemidler fra ulovlige websteder, 
herunder:
- manglende rådgivning fra kvalificeret 
sundhedspersonale 
- manglende garanti for de solgte 
lægemidlers sikkerhed og kvalitet.
Oplysningskampagnerne skal derfor også 
understrege følgende 
sikkerhedsforanstaltninger:
- lettilgængelige fortegnelser over lovlige 
postordreapoteker
- supplerende rådgivning om, hvorledes 
websteders ægthed kan kontrolleres
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- anvendelse af EU-logoet som et officielt 
certifikat for lovlige postordreapoteker
- råd om sikkerhed tydeligt vist på 
søgemaskiners websteder i forbindelse 
med søgning efter lægemidler på 
internettet.
Sådanne oplysningskampagner skal være 
afbalancerede i beskrivelsen af risici og 
fordele ved køb af lægemidler online. 
Postordreapoteker beskyttes mod 
oplysningskampagner, der med eller uden 
hensigt fremstiller dem som farlige eller 
af lav kvalitet.
Disse foranstaltninger vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a og i henhold til betingelserne i 
artikel 121b og 121c.” 

Or. en

Begrundelse

Oplysningskampagner er afgørende for at informere EU's forbrugere om farerne ved at købe 
lægemidler fra ulovlige postordreapoteker. Eftersom lovlige onlineapoteker udgør en fare for 
allerede eksisterende apoteker, bliver de ofte mål for skræmmekampagner, der udformes som 
oplysningskampagner. Dette forleder borgerne til at tro, at alle onlineapoteker er farlige. De 
skal beskyttes mod ondsindede kampagner.

Ændringsforslag 336
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Følgende indsættes som artikel 85d: 
”Artikel 85d

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 121a og i henhold til 
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betingelserne i artikel 121b og 121c 
foranstaltninger, der øger bevidstheden 
blandt den brede befolkning om de risici, 
der er forbundet med køb af lægemidler 
over internettet, herunder:
- advarsler øverst på internetsider i 
søgemaskiner, hvis der søges efter 
lægemidler på internettet
- almene oplysningskampagner i 
samarbejde med medlemsstaterne
- let tilgængelige fortegnelser over 
godkendte apoteker.”

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 40 i udkastet til betænkning. Det er vigtigt at øge befolkningens 
bevidsthed om farerne ved forfalskede lægemidler.

Ændringsforslag 337
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 b (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Følgende indsættes som artikel 85d: 
”Artikel 85d

1. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger, der øger bevidstheden 
blandt den brede befolkning om de risici, 
der er forbundet med køb af lægemidler 
over internettet. Disse kan omfatte:
- almene oplysningskampagner i 
samarbejde med medlemsstaterne

- let tilgængelige fortegnelser over 
godkendte e-apoteker.
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Disse foranstaltninger vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
121a og i henhold til betingelserne i 
artikel 121b og 121c.” 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at øge befolkningens bevidsthed om farerne ved forfalskede lægemidler. 
Forslaget om at lade advarsler dukke op øverst på søgemaskiners internetsider, hvis der 
søges efter lægemidler på internettet, er både uigennemførligt og upraktisk. De andre 
sikkerhedsforanstaltninger i dette ændringsforslag er tilstrækkelige til at øge befolkningens 
bevidsthed om forfalskede lægemidler i EU.

Ændringsforslag 338
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 c (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Følgende indsættes som artikel 85e: 
”Artikel 85e

Medlemsstaterne sikrer, at alle lovlige 
postordreapoteker, der opererer på det
indre marked, følger faglige standarder 
og anvisninger for internetbaserede 
apoteker, herunder en særlig etisk 
adfærdskodeks.  Alle postordreapoteker 
skal fremvise denne adfærdskodeks 
tydeligt på deres websteder og angive 
kontaktmuligheder i tilfælde af klager.
Medlemsstaterne sikrer, at internettet til 
stadighed overvåges af et særligt organ, 
for så vidt angår salg af lægemidler, og 
tager retslige skridt, herunder sanktioner, 
i tilfælde af manglende overholdelse af 
dette direktiv.”

Or. en
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Begrundelse

EAMSP bør udarbejde en etisk adfærdskodeks, eftersom det allerede har udarbejdet et sæt 
standarder baseret på standarder udarbejdet af Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain De har siden 2003 været national standard i Tyskland (11a ApoG, 17 ApoBetrO). 
Udpegede kontrolorganer skal indgå i samarbejde med udbydere af internetydelser om at 
forhindre ulovlige websteder. Der skal fastsættes strenge sanktioner, herunder bøder og 
fængselsstraffe, i direktivet. Stykket bør udvides, så disse præciseres. 

Ændringsforslag 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 d (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14d) Følgende indsættes som artikel 85f: 
”Artikel 85f

Intet i dette direktiv berører 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller
forbyde handel med receptpligtige 
lægemidler via internettet."

Or. en

Begrundelse

Flere medlemsstater begrænser i øjeblikket salg af receptpligtige lægemidler via internettet. 
Sådanne begrænsninger skal kunne opretholdes. 

Ændringsforslag 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 e (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14e) Følgende indsættes som artikel 
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88aa: 
”Artikel 88aa

Medlemsstaterne udarbejder i samarbejde 
med Kommissionen og efter høring af 
berørte parter en oplysningsstrategi om 
levering af lægemidler og dermed 
forbundne sikkerhedsspørgsmål. 
Strategien tager hensyn til de forskellige 
nationale lovgivninger om levering af 
lægemidler samt de risici, som er 
forbundet med visse former for levering af 
lægemidler og ulovlig handel på 
internettet.”

Or. en

Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til ulovlige lægemidler. Borgerne bør advares mod at bestille 
lægemidler gennem ulovlige kanaler. Der bør navnlig gøres en indsats for at fremme 
oplysningsforanstaltninger i medlemsstaterne og i hele Europa.

Ændringsforslag 341
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 e (ny)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14e) Følgende indsættes som artikel 
88aa:  

”Artikel 88aa
Medlemsstaterne udarbejder i samarbejde 
med Kommissionen og efter høring af 
berørte parter en oplysningsstrategi om 
lægemiddelleverandørers pålidelighed.  
Strategien tager hensyn til de forskellige 
nationale lovgivninger om levering af 
lægemidler samt de risici, som er 
forbundet med visse former for levering af 
lægemidler, såsom levering via ulovlige 
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forhandlere på 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 på såvel nationalt som europæisk 
plan.

Ændringsforslag 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra -a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Stk. 1 affattes således: 

'1. Under agenturets koordinering sikrer
de kompetente myndigheder i den 
pågældende stat […] sig gennem 
gentagne, om nødvendigt uanmeldte, 
inspektionsbesøg, at lovgivningens 
forskrifter vedrørende lægemidler 
overholdes, og anmoder i givet fald et 
officielt laboratorium for kontrol af 
lægemidler eller et laboratorium, som er 
udpeget til dette formål, om at udføre 
stikprøvekontrol. Disse inspektionsbesøg 
foretages af repræsentanter for de
kompetente myndigheder, som skal have 
bemyndigelse til at:
a) foretage inspektionsbesøg på 
fremstillings- og handelsvirksomheder 
samt på de laboratorier, der af 
indehaverne af fremstillingstilladelsen 
har fået overdraget kontrolopgaver i 
medfør af artikel 20
b) udtage stikprøver
c) gøre sig bekendt med samtlige 
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dokumenter vedrørende 
inspektionsbesøgenes genstand med 
forbehold af de bestemmelser, som 
begrænser adgangen hertil for så vidt 
angår beskrivelse af fremstillingsmåden, 
og som var gældende i medlemsstaterne 
den 21. maj 1975.”

Or. en

Begrundelse

Inspektionsordningerne skal konkretiseres og anvendes overalt for at sikre 
lægemiddelsikkerheden.

Ændringsforslag 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Artikel 111, stk. 1, afsnit 2, affattes 
således:
'2. De kompetente myndigheder […] 
aflægger gentagne og om nødvendigt
uanmeldte inspektionsbesøg i lokaler 
tilhørende fremstillere, distributører og 
importører af aktive stoffer, der 
anvendes som råvarer ved fremstillingen 
af lægemidler, og i lokaler tilhørende 
indehavere af en fremstillingstilladelse, 
lokaler tilhørende forhandlere og 
formidlere af lægemidler og lokaler 
tilhørende fremstillere, importører og 
distributører af hjælpestoffer, hvis der 
grundlag af oplysninger i 
myndighedernes besiddelse eller på 
grundlag af tidligere tilfælde er konkrete 
årsager til at nære mistanke om, at de ved 
lov fastsatte forpligtelser eller 
retningslinjer ikke overholdes.  Sådanne 
inspektionsbesøg kan ligeledes 
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gennemføres på anmodning af en 
medlemsstat, Kommissionen eller 
agenturet.”

Or. en

Begrundelse

Inspektionsordningerne skal konkretiseres og anvendes overalt for at sikre lægemidlers 
sikkerhed.

Ændringsforslag 344
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Artikel 111, stk. 1, afsnit 2, affattes 
således:
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Den kompetente myndighed aflægger 
også uanmeldte inspektionsbesøg i 
fremstillingsvirksomheder, der 
fremstiller aktive stoffer, der anvendes 
som råvarer ved fremstillingen af 
lægemidler, samt hos distributører og 
importører af disse stoffer, eller hos 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og hos fremstillere, importører og 
distributører af hjælpestoffer, hvis den 
har en begrundet formodning om, at de i 
artikel 47 omhandlede krav ikke er 
overholdt. Sådanne inspektionsbesøg 
kan ligeledes gennemføres på 
anmodning af en medlemsstat, 
Kommissionen eller agenturet.
Den kompetente myndighed aflægger 
også uanmeldte inspektionsbesøg i 
fremstillingsvirksomheder, der fremstiller 
aktive stoffer, der anvendes som råvarer 
og hjælpestoffer ved fremstillingen af 
lægemidler, og som er beliggende i 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 42 i udkastet til betænkning. Ved at lade EMEA koordinere en 
samordning af ressourcerne i 27 medlemsstater samt i USA, Canada og Schweiz bliver det 
muligt at foretage inspektioner af hver enkelt producent af virksomme stoffer uden for EU og 
derved gøre bekæmpelsen af forfalskede virksomme stoffer mere effektiv.

Ændringsforslag 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Artikel 111, stk. 1, afsnit 2, affattes 
således:
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Den kompetente myndighed aflægger 
også rutinemæssige og uanmeldte 
inspektionsbesøg i 
fremstillingsvirksomheder, der 
fremstiller aktive stoffer, der anvendes 
som råvarer ved fremstillingen af 
lægemidler, samt hos distributører og 
importører af disse stoffer, eller hos 
indehavere af markedsføringstilladelser 
og hos fremstillere, importører og 
distributører af hjælpestoffer, hvis den 
har en begrundet formodning om, at de i 
artikel 47 omhandlede krav ikke er 
overholdt. Sådanne inspektionsbesøg 
gennemføres ligeledes, såfremt en 
medlemsstat, Kommissionen eller 
agenturet fremsætter anmodning herom.
Den kompetente myndighed aflægger 
også uanmeldte inspektionsbesøg i 
fremstillingsvirksomheder, der fremstiller 
aktive stoffer, der anvendes som råvarer 
og hjælpestoffer ved fremstillingen af 
lægemidler, og som er beliggende i 
tredjelande. 

Or. en

Begrundelse

Lille justering af ordførerens ændringsforslag nr. 2. Sådanne inspektionsbesøg bør være 
obligatoriske, hvis en medlemsstat, Kommissionen eller agenturet fremsætter anmodning 
herom.

Ændringsforslag 346
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 1, andet afsnit, affattes således:
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Den kompetente myndighed har en 
tilsynsordning, der sikrer:
- regelmæssige inspektionsbesøg i 
Unionen i fremstillingsvirksomheder, der 
fremstiller aktive stoffer, der anvendes 
som råvarer ved fremstillingen af 
lægemidler, og hos importører af disse 
stoffer og
- effektiv opfølgning af nævnte 
inspektionsbesøg.
Den kompetente myndighed kan aflægge 
inspektionsbesøg hos fremstillere og 
importører af hjælpestoffer, hvis den har 
en begrundet formodning om, at loven 
eller de i artikel 47 omhandlede 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
ikke er overholdt. 
Der kan også aflægges inspektionsbesøg 
hos indehavere af 
markedsføringstilladelser, distributører og 
formidlere inden for handel med 
lægemidler.
Inspektionsbesøg i Unionen og i 
tredjelande kan gennemføres på 
anmodning af en medlemsstat, 
Kommissionen eller agenturet.  

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke kontrollen med alle de organer, hvis arbejde 
påvirker kvaliteten af lægemidler, men på en måde, der er forenelig med de disponible 
ressourcer. 

Ændringsforslag 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra b
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

”3. Den kompetente myndighed udarbejder 
efter hvert af de i stk. 1 omhandlede 
inspektionsbesøg en rapport om, hvorvidt 
fremstilleren, importøren eller grossisten 
overholder de i artikel 47 og 84 
omhandlede principper og retningslinjer 
for god fremstillingspraksis, eller om 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
opfylder de i afsnit IX fastsatte krav.

”3. Den kompetente myndighed udarbejder 
efter hvert af de i stk. 1 omhandlede 
inspektionsbesøg en rapport om, hvorvidt 
fremstilleren, importøren, grossisten, 
forhandleren eller formidleren overholder 
de i artikel 47 og 84 omhandlede 
principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis, god 
distributionspraksis, god handelspraksis 
og god formidlingspraksis, eller om 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
opfylder de i afsnit IX fastsatte krav.

Den kompetente myndighed, som har 
foretaget inspektionen, underretter den af 
inspektionsbesøget berørte fremstiller, 
importør, indehaver af 
markedsføringstilladelsen eller grossist om 
indholdet af rapporten.

Den kompetente myndighed, som har 
foretaget inspektionen, underretter den af 
inspektionsbesøget berørte fremstiller, 
importør, indehaver af 
markedsføringstilladelsen, grossist, 
indehaver af forhandlertilladelsen eller 
indehaver af formidlingstilladelsen om 
indholdet af rapporten.

Inden rapporten vedtages, giver den 
kompetente myndighed den berørte 
fremstiller, importør, indehaver af 
markedsføringstilladelsen eller grossist 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger."

Inden rapporten vedtages, giver den 
kompetente myndighed den berørte 
fremstiller, importør, indehaver af 
markedsføringstilladelsen, grossist, 
forhandler eller formidler lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger."

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde god fremstillingspraksis, distributører skal 
overholde god distributionspraksis, men forhandlere og formidlere skal ikke overholde nogen 
standarder for god praksis.  For yderligere at tage det svageste led i distributionskæden op til 
behandling er det derfor vigtigt, at forhandlere og formidlere overholder retningslinjer, 
såsom god handelspraksis og god formidlingspraksis, som er særligt udarbejdet for personer 
eller enheder, der indgår i forhandling eller formidlingen af lægemidler.
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Ændringsforslag 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest 90 dage efter et inspektionsbesøg 
som omhandlet i stk. 1 udstedes der attest 
for god fremstillingspraksis eller god 
distributionspraksis til fremstilleren, 
importøren eller grossisten, hvis 
konklusionen af besøget er, at den 
pågældende overholder de i 
fællesskabslovgivningen fastsatte 
principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis eller god 
distributionspraksis.

5. Senest 90 dage efter et inspektionsbesøg 
som omhandlet i stk. 1 udstedes der attest 
for god fremstillingspraksis, god 
distributionspraksis, god handelspraksis 
eller god formidlingspraksis til 
fremstilleren, importøren, grossisten, 
forhandleren eller formidleren, hvis 
konklusionen af besøget er, at den 
pågældende overholder de i EU-
lovgivningen fastsatte principper og 
retningslinjer for god fremstillingspraksis,
god distributionspraksis, god 
handelspraksis eller god 
formidlingspraksis. 

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde god fremstillingspraksis, distributører skal 
overholde god distributionspraksis, men forhandlere og formidlere skal ikke overholde nogen 
standarder for god praksis.  For yderligere at tage det svageste led i distributionskæden op til 
behandling er det derfor vigtigt, at forhandlere og formidlere overholder retningslinjer, 
såsom god handelspraksis og god formidlingspraksis, som er særligt udarbejdet for personer 
eller enheder, der indgår i forhandling eller formidlingen af lægemidler.

Ændringsforslag 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne lader de attester, de 6. Medlemsstaterne lader de attester, de 



PE439.860v01-00 48/65 AM\808656DA.doc

DA

udsteder for god fremstillingspraksis og
god distributionspraksis, indføre i en 
fællesskabsdatabase, som agenturet 
administrerer på Fællesskabets vegne.

udsteder for god fremstillingspraksis, god 
distributionspraksis, god handelspraksis
og god formidlingspraksis, indføre i en 
fællesskabsdatabase, som agenturet 
administrerer på Fællesskabets vegne.

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde god fremstillingspraksis, distributører skal 
overholde god distributionspraksis, men forhandlere og formidlere skal ikke overholde nogen 
standarder for god praksis.  For yderligere at tage det svageste led i distributionskæden op til 
behandling er det derfor vigtigt, at forhandlere og formidlere overholder retningslinjer, 
såsom god handelspraksis og god formidlingspraksis, som er særligt udarbejdet for personer 
eller enheder, der indgår i forhandling eller formidlingen af lægemidler.

Ændringsforslag 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne lader de attester, de 
udsteder for god fremstillingspraksis og
god distributionspraksis, indføre i en 
fællesskabsdatabase, som agenturet 
administrerer på Fællesskabets vegne.

6. Medlemsstaterne lader de attester, de 
udsteder for god fremstillingspraksis, god 
distributionspraksis, god handelspraksis
og god formidlingspraksis, indføre i en 
fællesskabsdatabase, som agenturet 
administrerer på Fællesskabets vegne.

(Ændringen er en horisontal ændring (hvis 
dette ændringsforslag vedtages, skal hele 
forslaget ændres i overensstemmelse 
hermed))

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at alle deltagere i forsyningskæden er godkendte, bør alle deltagere i kæden 
kontrollere deres partneres overholdelse af reglerne gennem den centrale database, som 
oprettes og vedligeholdes af agenturet (EMEA).
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Ændringsforslag 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 – litra c
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis konklusionen på et 
inspektionsbesøg som omhandlet i stk. 1 
er, at den pågældende ikke overholder de i 
fællesskabslovgivningen fastsatte 
principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis eller god 
distributionspraksis, indføres denne 
oplysning i den i stk. 6 omhandlede 
fællesskabsdatabase."

7. Hvis konklusionen på et 
inspektionsbesøg som omhandlet i stk. 1 
er, at den pågældende ikke overholder de i 
fællesskabslovgivningen fastsatte 
principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis, god 
distributionspraksis, god handelspraksis 
eller god formidlingspraksis, indføres 
denne oplysning i den i stk. 6 omhandlede 
fællesskabsdatabase.

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde god fremstillingspraksis, distributører skal 
overholde god distributionspraksis, men forhandlere og formidlere skal ikke overholde nogen 
standarder for god praksis.  For yderligere at tage det svageste led i distributionskæden op til 
behandling er det derfor vigtigt, at forhandlere og formidlere overholder retningslinjer, 
såsom god handelspraksis og god formidlingspraksis, som er særligt udarbejdet for personer 
eller enheder, der indgår i forhandling eller formidlingen af lægemidler.

Ændringsforslag 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de nærmere 
retningslinjer for principperne for 
inspektionsbesøg som omhandlet i artikel 

Kommissionen vedtager de nærmere 
retningslinjer for principperne for 
inspektionsbesøg som omhandlet i artikel 
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111. 111 og navnlig for de EU-organer eller 
nationale organer, der har ansvaret for 
inspektionsbesøgenes udførelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at det første inspektionsbesøg udføres senest tre år, efter tredjelandet 
er blevet opført på den i artikel 111b omhandlede liste. Det bør i stedet udføres, inden det 
pågældende land optages på listen, ikke mindst fordi, der ikke stilles krav om, at kvalificerede
personer i EU-virksomheder i henhold til artikel 51, stk. 2, udfører kontroller af produkter fra 
lande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler, der sikrer, at produkterne er af den 
påkrævede standard. 

Ændringsforslag 353
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111b – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af et tredjeland vedtager
Kommissionen ved en afgørelse at opføre 
det pågældende land på en liste, såfremt
landets lovgivning om virksomme stoffer, 
der eksporteres til Fællesskabet, og den 
behørige kontrol og håndhævelse sikrer 
samme beskyttelse af folkesundheden som 
EF-lovgivningen. Der tages navnlig 
hensyn til:

1. På anmodning af et tredjeland vurderer
Kommissionen, hvorvidt landets 
lovgivning om virksomme stoffer og 
hjælpestoffer, der eksporteres til 
Fællesskabet, og den behørige kontrol og 
håndhævelse sikrer samme 
beskyttelsesniveau af folkesundheden som 
EU-lovgivningen. Hvis vurderingen 
bekræfter dette, opfører Kommissionen 
ved en afgørelse tredjelandet på en liste. I 
denne vurdering tages navnlig hensyn til:

Or. en
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Ændringsforslag 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111b – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning af et tredjeland vedtager 
Kommissionen ved en afgørelse at opføre 
det pågældende land på en liste, såfremt 
landets lovgivning om virksomme stoffer, 
der eksporteres til Fællesskabet, og den 
behørige kontrol og håndhævelse sikrer 
samme beskyttelse af folkesundheden som 
EF-lovgivningen. Der tages navnlig hensyn 
til:

1. På anmodning af et tredjeland og efter 
en tilfredsstillende afslutning på det 
ansvarlige organs inspektionsbesøg i 
henhold til artikel 111a vedtager 
Kommissionen ved en afgørelse at opføre 
det pågældende land på en liste, såfremt 
landets lovgivning om virksomme stoffer, 
der eksporteres til Fællesskabet, og den 
behørige kontrol og håndhævelse sikrer 
samme beskyttelse af folkesundheden som 
EF-lovgivningen. Der tages navnlig hensyn 
til:

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den i artikel 51, stk. 2, nævnte undtagelse ville den omstændighed, at det 
første inspektionsbesøg skal finde sted seneste tre år, efter tredjelandet er opført på den i 
artikel 111b omhandlede liste, betyde, at de pågældende produkter ville blive markedsført i 
EU og distribueret til befolkningen, uden de har været underkastet nogen form for kontrol.

Ændringsforslag 355
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111b – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor regelmæssigt der foretages 
inspektioner af god fremstillingspraksis

b) hvor regelmæssigt der foretages 
gentagne og uanmeldte inspektioner af 
god fremstillingspraksis
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Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 356
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 121, stk. 2, retningslinjer for 
nærmere fortolkning af bestemmelserne i 
stk. 1, litra a)-d).

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 121a og i henhold til 
betingelserne i artikel 121b og 121c 
kriterier for nærmere fortolkning af 
bestemmelserne i stk. 1, litra a)-d).

Or. en

Ændringsforslag 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 111b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kontrollerer i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder regelmæssigt, 
om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Første 
kontrol finder sted senest tre år efter, at 
landet er blevet opført på listen i henhold 
til stk. 1."

3. Kommissionen kontrollerer i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder regelmæssigt, 
om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Første 
kontrol finder sted for at attestere, at 
kriterierne i stk. 1 er overholdt. 
Kontrollen gentages regelmæssigt og 
mindst hvert tredje år.”

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af den i artikel 51, stk. 2, nævnte undtagelse ville den omstændighed, at det 
første inspektionsbesøg skal finde sted seneste tre år, efter tredjelandet er opført på den i 
artikel 111b omhandlede list, betyde, at de pågældende produkter ville blive markedsført i EU 
og distribueret til befolkningen, uden de har været underkastet nogen form for kontrol.

Ændringsforslag 358
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder udsteder den 
i artikel 46, litra f), og i artikel 80, litra b), 
omhandlede tilladelse, hvis ansøgeren kan 
dokumentere, at han er kvalificeret til at 
kontrollere, at god fremstillingspraksis er 
iagttaget, eller for så vidt angår grossister, 
at god distributionspraksis er iagttaget.

udgår

Or. es

Begrundelse

Akkreditering af auditorer til at kontrollere, om fremstillere af virksomme stoffer følger god 
fremstillingspraksis, eller om god distributionspraksis er iagttaget, kan ikke betragtes som en 
effektiv foranstaltning som følge af de ressourcer, den ville lægge beslag på uden at give 
borgerne nogen ekstra garanti for deres beskyttelse.  

Ændringsforslag 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder udsteder den i De kompetente myndigheder udsteder den i 
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artikel 46, litra f), og i artikel 80, litra b), 
omhandlede tilladelse, hvis ansøgeren kan 
dokumentere, at han er kvalificeret til at 
kontrollere, at god fremstillingspraksis er 
iagttaget, eller for så vidt angår grossister, 
at god distributionspraksis er iagttaget.

artikel 46, litra f), og i artikel 80, litra b), 
omhandlede tilladelse, hvis ansøgeren kan 
dokumentere, at han er kvalificeret til at 
kontrollere, at god fremstillingspraksis er 
iagttaget, eller for så vidt angår grossister, 
at god distributionspraksis er iagttaget, 
eller, for så vidt angår forhandlere, at god 
handelspraksis er iagttaget, eller for så 
vidt angår formidlere, at god 
formidlingspraksis er iagttaget.

Or. en

Begrundelse

For nuværende skal fremstillere overholde god fremstillingspraksis, distributører skal 
overholde god distributionspraksis, men forhandlere og formidlere skal ikke overholde nogen 
lignende praksis eller retningslinjer.  For yderligere at tage det svageste led i 
distributionskæden op til behandling er det derfor vigtigt, at forhandlere overholder 
retningslinjer såsom god handelspraksis, og formidlere overholder god formidlingspraksis, 
som er særligt udarbejdet for personer eller enheder, der indgår i handel eller formidling af 
lægemidler.

Ændringsforslag 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer ved anvendelsen 
af dette direktiv de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre et samarbejde 
mellem de kompetente myndigheder for 
lægemidler og toldmyndighederne.

1. Medlemsstaterne træffer ved 
anvendelsen af dette direktiv de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre et 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder for lægemidler og 
toldmyndighederne. I den forbindelse 
træffer medlemsstaterne i samråd med 
sundhedspersoner, herunder 
lægemiddelindustrien, de nødvendige 
foranstaltninger til fremme af uddannelse 
af toldembedsmænd for at sætte dem i 
stand til at håndtere fænomenet 
forfalskede lægemidler.  
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Ovennævnte samråd styrkes gennem 
internationale samarbejdsprogrammer 
ledet af Kommissionen. 
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at 
toldembedsmænd tildeles de ressourcer, 
de har brug for, og forsyner dem navnlig 
med den teknologi, der er en ubetinget 
nødvendighed for arbejdet med at spore 
forfalskede lægemidler.
3. Kommissionen udarbejder en rapport 
om de relevante trufne foranstaltninger 
36 måneder efter offentliggørelsen af 
dette direktiv. 

Or. fr

Begrundelse

Uddannelse af toldembedsmænd er et effektivt middel til bekæmpelse af forfalskning af 
lægemidler. Der må derfor træffes foranstaltninger til sikring af, at toldembedsmænd 
modtager passende uddannelse.  Desuden må toldembedsmænd forsynes med det teknologiske 
udstyr, de har brug for til at kunne udføre deres arbejde så effektivt som muligt.

Ændringsforslag 361
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118ba
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De i artikel 118b omhandlede sanktioner 
bør modsvare de sanktioner, der typisk 
anvendes for ulovlige aktiviteter i 
forbindelse med narkotika, og være 
ensartede i alle medlemsstaterne i 
overensstemmelse med Europarådets 
konvention om forfalskning af lægemidler 
og lignende forbrydelser, der udgør en 
trussel mod folkesundheden.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 44 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 362
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118bb
Kommissionen opretter et netværk 
bestående af Kommissionen, EMEA og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med det formål at sikre 
udvekslingen af information om de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
bekæmpelsen af forfalskede lægemidler, 
herunder de gældende 
sanktionsordninger. Dette netværk skal 
søge at fastlægge bedste praksis og 
bidrage til at øge samarbejdet på området 
for forebyggelse og håndhævelse. 
Kommissionen, EMEA og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder indberetter til netværket, 
hvilke aktioner de har gennemført.  

Or. en
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Begrundelse

Udveksling af informationer og bedste praksis vil være til hjælp for håndhævelsen og 
etableringen af ensartede sanktioner i hele EU.  Der er imidlertid ikke behov for, at 
Kommissionen, EMEA og medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager årlige 
indberetninger til netværket, om hvilke aktioner de har gennemført.

Ændringsforslag 363
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118ca
Kommissionen sikrer sig, at 
beslaglæggelse af mistænkelige 
lægemidler ikke vanskeliggør handlen 
med lovlige generiske lægemidler.
Kommissionen sikrer i overensstemmelse 
med Rådets forordning (EF) nr. 
1383/2003 af 22. juli 2003 om 
toldmyndighedernes indgriben over for 
varer, der mistænkes for at krænke visse 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og om 
de foranstaltninger, som skal træffes over 
for varer, der krænker sådanne 
rettigheder, at mistænkelige lægemidler 
kan tilbageholdes i et kortere tidsrum for 
at tillade gennemførelse af nødvendige 
kontroller af, hvorvidt produkterne, 
inklusive virksomme 
lægemiddelbestanddele, er forfalsket.   

Or. en

Begrundelse

Handlen med forfalskede lægemidler er verdensomspændende, og forfalskede lægemidler 
cirkulerer via transitzoner, der skal kontrolleres bedre, uden at dette skaber hindringer for 
den lovlige handel. Toldmyndighedernes indgreb skal i lyset af overvejelser af 
folkesundhedsmæssig karakter i forbindelse med faren forbundet med distribution og 
anvendelse af forfalskede lægemidler og i en ånd af samarbejde med tredjelande, der er 
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berørt heraf, sørge for patienternes sikkerhed.

Ændringsforslag 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118ca 
Kommissionen støtter i samarbejde med 
medlemsstaterne udarbejdelsen i FN-regi 
af en international konvention om 
bekæmpelse af forfalskning af lægemidler 
med henblik på at sikre, at personer, der 
gør sig skyldige i en sådan forfalskning, 
straffes hårdere. 

Or. fr

Begrundelse

Forfalskning af lægemidler er blevet en aktivitet, som drives af internationale kriminelle 
netværk, hvorfor foranstaltninger til bekæmpelse af dette folkesundhedsproblem ikke kan 
begrænses til Europa. 

Ændringsforslag 365
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118c b (ny)
Kommissionen træffer i samråd med 
medlemsstaterne fælles foranstaltninger 
sammen med de kompetente myndigheder 
i tredjelande, som har transitområder, 
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hvor der oplagres lægemidler. 
Kommissionen træffer de fornødne 
foranstaltninger til sikring af, at 
beslaglæggelser af mistænkelige 
produkter ikke vanskeliggør handlen med 
lovlige generiske lægemidler. 
Inden for rammerne af det internationale 
samarbejde udsteder Kommissionen 
tilladelse til konfiskering af mistænkelige 
produkter for at gøre det muligt at 
foretage den fornødne kontrol.

Or. fr

Begrundelse

Der bør lægges særlig vægt på overvågningen af transitområder, som skal finde sted i 
samarbejde med de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande. Indgreb skal 
primært være baseret på folkesundhedsmæssige hensyn, som afspejler de risici, der er 
forbundet med distributionen af forfalskede lægemidler, og ske i en ånd af samarbejde med 
lokale myndigheder og med det formål at beskytte patienter.

Ændringsforslag 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 118c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118c c (ny)
Kommissionen tilrettelægger i nært 
samarbejde med medlemsstaterne en 
oplysningskampagne med det formål at 
informere den brede offentlighed om 
farerne ved forfalskede lægemidler, 
herunder de internetrelaterede risici. 

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de folkesundhedsmæssige risici og det voksende fænomen med markedsføring af 
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forfalskede lægemidler på internettet samt af forfalskeres aktiviteter er det vigtigt, at borgerne 
gøres mere bevidste om farerne på dette område. 

Ændringsforslag 367
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 121a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Følgende indsættes som artikel 
121a:  

Artikel 121a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 
52b for en ubegrænset periode.
2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 121b og 121c anførte betingelser

Or. en

Ændringsforslag 368
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 121b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Følgende indsættes som artikel 
121b:  

Artikel 121b
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Tilbagekaldelse af delegationen
1. Delegationen af beføjelser i artikel 52b 
kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den den anden lovgiver og 
Kommissionen meddelelse i rimelig tid, 
inden den træffer endelig afgørelse, og 
oplyser samtidig, hvilke delegerede 
beføjelser der eventuelt vil blive 
tilbagekaldt, samt en eventuel begrundelse 
herfor
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning straks eller på et 
senere tidspunkt, hvis dette er angivet i 
afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning 
for gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft. 
Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende. 

Or. en

Ændringsforslag 369
Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 121c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Følgende indsættes som artikel 
121c:  

Artikel 121c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
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to måneder fra underretningen herom.  
Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. 
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt, offentliggøres den 
delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag 370
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv berører på ingen måde 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller 
forbyde salg af receptpligtige lægemidler 
over internettet.

Or. it

Begrundelse

Situationen i øjeblikket er den, at de fleste medlemsstater har indført restriktioner for salget 
af lægemidler over internettet. Disse restriktioner medvirker bl.a. til at begrænse 
forfalskernes muligheder for at gøre forfalskede lægemidler tilgængelige for offentligheden. 
Af hensyn til folkesundheden og i overensstemmelse med nærhedsprincippet bør disse 
restriktioner kunne stå ved magt.
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Ændringsforslag 371
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden fastsættes de i denne 
lovgivning omhandlede 
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 
internetapoteker. Kommissionen 
forelægger også Europa-Parlamentet og 
Rådet en evalueringsrapport om 
anvendelsen af de i artikel 54, litra o), i 
direktiv 2001/83/EF omhandlede 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder 
dem, der vedrører internetapoteker, og 
disses anslåede bidrag til nedbringelsen af 
antallet af forfalskede lægemidler i den 
lovlige forsyningskæde i Europa. 
Rapporten skal omfatte en vurdering af 
sikkerhedsforanstaltninger for andre 
kategorier af lægemidler og 
internetapoteker, herunder lægemidler, 
der ikke er receptpligtige, jf. direktiv 
2001/83/EF, afsnit VI. Kommissionen 
forelægger eventuelt Europa-Parlamentet 
og Rådet sine forslag senest et år efter 
offentliggørelsen af denne rapport. 

Or. en

Begrundelse

Internetapoteker er et vigtigt led i handlen med forfalskede lægemidler, og derfor skal alle 
sikkerhedsforanstaltninger placeret på disse websteder som følge af denne lovgivning 
evalueres efter to år. Visse ikke-receptpligtige lægemidler er sårbare over for forfalskning, så 
en evaluering af disse bør inkluderes i revisionen, hvori Kommissionen skal overveje at 
inddrage dem på grundlag af en risikovurdering.
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Ændringsforslag 372
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport om anvendelsen af de 
i artikel 54, litra o), i direktiv 2001/83/EF 
omhandlede sikkerhedsforanstaltninger 
og deres anslåede bidrag til nedbringelsen 
af antallet af forfalskede lægemidler i den 
lovlige forsyningskæde i Unionen. 
Rapporten skal navnlig indeholde en 
evaluering af tilrådeligheden af at udvide 
sikkerhedsforanstaltningerne til at 
omfatte andre kategorier af lægemidler, 
herunder ikke-receptpligtige lægemidler 
som defineret i afsnit VI i direktiv 
2001/83/EF.

Or. fr

Begrundelse

Alle lægemidler er særlige produkter, der i forfalsket form kan være yderst skadelige for 
menneskers helbred.

Ændringsforslag 373
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Intet i dette direktiv berører 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller 
forbyde handel med receptpligtige 
lægemidler via internettet.

Or. en
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Begrundelse

Langt de fleste medlemsstater begrænser i øjeblikket salget af receptpligtige lægemidler via 
internettet.  Af hensyn til folkesundheden og i overensstemmelse med nærhedsprincippet bør 
disse restriktioner kunne fortsætte.

Ændringsforslag 374
Crescenzio Rivellini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I overensstemmelse med det i artikel 5 
i traktaten om Den Europæiske Union 
forankrede nærhedsprincip berører dette 
direktiv på ingen måde medlemsstaternes 
ret til at begrænse salget af receptpligtige 
lægemidler over internettet.  

Or. it

Begrundelse

Situationen i øjeblikket er den, at de fleste medlemsstater har indført restriktioner for salget 
af lægemidler over internettet. Disse restriktioner har vist sig at medvirke effektivt til at 
begrænse forfalskernes muligheder for at gøre forfalskede lægemidler tilgængelige for 
offentligheden. Af hensyn til folkesundheden og i overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og proportionalitetsprincippet bør disse restriktioner derfor kunne stå ved magt, hvis de viser 
sig at medvirke effektivt til at forhindre forfalskning af lægemidler.   


