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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2001/83/EF for så vidt angår forhindring af, at lægemidler, som er forfalskede med 
hensyn til identitet, historie eller oprindelse, kommer ind i den lovlige forsyningskæde
(KOM(2008)0668 – C6-0054/2008 – 2008/0261(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0668),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0513/2008),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag.

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget 
om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. bemærker, at det vil være nødvendigt at tilpasse ordlyden af visse bestemmelser i 
direktivforslaget for så vidt angår vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser på 
baggrund af artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Led 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og 152,

Or. en
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Begrundelse

Formålet med dette direktiv er ikke alene at fastsætte bestemmelser om, hvordan det indre 
marked for lægemidler bør fungere, men også at sikre et højt beskyttelsesniveau for 
folkesundheden i EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(2) Der har været en foruroligende stigning 
i påvisningen i Fællesskabet af lægemidler, 
som er forfalskede med hensyn til identitet, 
historie eller oprindelse. Disse lægemidler 
indeholder normalt bestanddele, der er 
forfalskede eller af dårlig kvalitet, eller de 
indeholder måske ikke nogen bestanddele, 
eller de indeholder bestanddele i forkert 
dosering, også virksomme bestanddele, og 
udgør derfor en alvorlig trussel for 
folkesundheden.

(2) Der har været en foruroligende stigning 
i påvisningen i Fællesskabet af lægemidler, 
som er forfalskede med hensyn til identitet, 
historie eller oprindelse. Disse lægemidler 
indeholder normalt bestanddele, der er 
forfalskede eller af dårlig kvalitet, eller de 
indeholder måske ikke nogen bestanddele, 
eller de indeholder bestanddele i forkert 
dosering, også virksomme bestanddele, og 
udgør derfor en alvorlig trussel for 
folkesundheden foruden at undergrave 
offentlighedens tillid til lægemidler 
generelt.

Or. en

Begrundelse

Forfalskede lægemidler kan i høj grad undergrave befolkningens tillid til lægemidler. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv berører ikke 
bestemmelserne om intellektuel og 
industriel ejendomsret og sigter specifikt 
på at hindre forfalskede lægemidler i at 
komme ind i det lovlige distributionsnet.

Or. en
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Begrundelse

Dette direktiv bør fokusere på konsekvenserne for folkesundheden og ikke beskæftige sig med
eventuelle problemer i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder eller 
patentrettigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(4b) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør støtte Europarådets nye udkast til 
konvention om forfalskning af lægemidler 
og lignende forbrydelser, der udgør en 
trussel mod folkesundheden, som 
forventes at fremlægges til undertegnelse i 
2010,

Or. en

Begrundelse

Der er brug for et internationalt retsinstrument i form at en konvention, der indfører ny 
lovgivning, herunder en ny lovovertrædelse vedrørende lægemiddelkriminalitet, etablerer 
særlige sanktioner for forfalskning og forringelse af lægemiddelkvaliteten og fastsætter regler 
for juridisk kompetence, så det bliver muligt at tage hensyn til ofrene for 
lægemiddelkriminalitet.     

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(4c) Det anslås, at der i mere end 50 % af 
alle køb af lægemidler over Internet fra 
hjemmesider, der ikke angiver deres 
postadresse, er tale om forfalskede 
produkter. Der bør derfor skelnes mellem 
lovlige postordre- eller internetapoteker 
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og den ulovlige forsyningskæde gennem 
ikke-kontrolleret køb over Internet. 
Medlemsstaterne bør sikre, at særligt 
udpegede organer hele tiden fører tilsyn 
med salget af lægemidler over Internet. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom visse medlemsstater anser salg over Internet som en del af den lovlige 
forsyningskæde, bør internetsalget inddrages.  Verdenssundhedsorganisationen WHOs 
taskforce IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce) anslår, at 
der i mere end 50 % af alle køb af lægemidler over Internet fra hjemmesider, der ikke angiver 
deres postadresse, er tale om forfalskede produkter. Denne situation kan derfor ikke 
ignoreres og bør indgå i direktivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(4d) EU-borgerne bør gores 
opmærksomme på sundhedsfaren ved at 
bestille produkter fra ikke-kontrollerede 
internethjemmesider eller gennem den 
ulovlige forsyningskæde. Kommissionen 
bør sammen med medlemsstaterne 
vedtage foranstaltninger til at øge 
bevidstheden blandt den brede befolkning 
om de risici, der er forbundet med køb af 
lægemiddel over Internet. Borgerne bør 
gennem folkeoplysningskampagner 
kunne få oplyst, om deres internetapotek 
er officielt registreret og kontrolleret af de 
offentlige myndigheder. 

Or. en

Begrundelse

Bevidstgørelse indgår som en afgørende del af bekæmpelsen af udbuddet af forfalskede 
lægemiddel gennem salg over Internet. Oplysningsinitiativer er her af afgørende betydning, 
da en bevidst og velorienteret forbruger vil kunne undgå forfalskede lægemidler.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Transportørerne udgør et vigtigt led i forsyningskæden. Kommissionen forsøger at lægge 
mere vægt på aktiviteter som f.eks. forhandling og formidling, eftersom disse udgør en reel 
svaghed, da de endnu ikke er underlagt kontrol og ansvar.   Det er derfor vigtigt udtrykkeligt 
at inddrage både forhandlere og formidlere.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 

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

at receptpligtig medicin kan identificeres, 
er ægte og kan spores. Når systemet for 
obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger på 
receptpligtig medicin indføres, bør der 
tages behørig højde for de særlige 
karakteristika ved visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler og hjælpestoffer.

Det omfatter risikoen for forfalskninger i 
lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.
Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden 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 Europa.  
Rapporten skal omfatte en vurdering af 
sikkerhedsforanstaltninger for andre 
kategorier af lægemidler, herunder 
lægemidler, der ikke er receptpligtige, jf. 
direktiv 2001/83/EF, afsnit VI.

Or. en

Begrundelse

Virkningen af de påtænkte sikkerhedsforanstaltninger bør evalueres efter fem år. Dette skulle 
muliggør en evaluering af deres bidrag til at reducere forfalskede lægemidler i den lovlige 
forsyningskæde.  Denne evaluering skal omfatte muligheden for at udvide de på EU-plan 
harmoniserede sikkerhedsforanstaltninger til også at omfatte ikke-receptpligtige lægemidler. 
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Det er på nuværende tidspunkt rimeligt og hensigtsmæssigt at begrænse 
sikkerhedsforanstaltningernes anvendelse til receptpligtige lægemidler. Unødvendige 
forskriftsmæssige byrder bør undgås, så EU-borgerne ikke pålægges større omkostninger.  

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(7a) Sikkerhedsforanstaltningerne 
inddeles i grupper for at afspejle de 
særlige karakteristika ved visse 
lægemidler eller lægemiddelkategorier. 
De anses for sidestillede, såfremt de med 
samme effektivitet kan sikre 
identifikation, ægthed, sporbarhed og 
ubrudthed og har den samme tekniske 
sværhedsgrad med hensyn til kopiering.  
Dette gælder ligeledes for den nye 
sikkerhedsforanstaltning, når der er tale 
om at fjerne, erstatte eller tildække 
sikkerhedsforanstaltningen.

Or. en

Begrundelse

Ved anvendelsen af en risikobaseret metode kategoriseres sikkerhedsforanstaltningerne i 
henhold til den risiko, der er for forfalskning af forskellige typer lægemidler. Denne ændring 
sikrer, at dette er muligt i henhold til et teknologineutralt standpunkt. For yderligere at sikre, 
at de ved ompakning anvendte oprindelige og nye sikkerhedsforanstaltninger kan sidestilles, 
må dette direktiv indføre en skelnen mellem forskellige kategorier af sidestillede 
foranstaltninger i henhold til særlige karakteristika.  

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
pakker lægemidler, skal være indehaver af 
en fremstillingstilladelse. For at 
sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 

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

sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på 
strenge betingelser. 

Or. en

Begrundelse

Ompakning skal finde sted efter samme adfærdsstandarder, som den oprindelige fremstiller er 
underlagt, og sikre samme niveau for produktintegritet. Dette skal sikre, at der ikke kommer 
forfalskede lægemidler ind i den lovlige forsyningskæde som følge af ompakning. De for 
ompakningen ansvarlige aktører er som følge af selve karakteren af deres aktivitet ikke alene 
forpligtede over for patienter og ansatte i sundhedssektoren, men har også et ansvar over for 
den oprindelige fremstiller og indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis produkter de 
manipulerer med.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forfalskede hjælpestoffer udgør også en betydelig sundhedsrisiko og bør inddrages under 
dette direktivs anvendelsesområde. De kan foranledige alvorlige sygdomstilfælde (i Haiti 
døde 89 mennesker heraf i 1995 og mindst 59 børn i 1996,  mens 30 børn døde heraf i Indien 
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i 1998).

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Mens rutinemæssig kontrol sædvanligvis giver beskedne resultater for så vidt angår 
opsporing af forfalskede lægemidler, er risikoanalyser og målrettede inspektioner meget mere 
effektive.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør idømme 
effektive sanktioner for aktiviteter knyttet 
til forfalskning af lægemidler. Disse 
sanktioner bør mindst ligge på samme 
niveau som dem, der typisk anvendes for 
ulovlige aktiviteter knyttet til narkotika. 
Kommissionen kan udstede generelle 
retningslinjer for en sådan ordning for 
effektiv sanktionering af lovovertrædere. 
Særlige bestemmelser for håndhævelsen 
af de nye krav til 
sikkerhedsforanstaltninger bør indgå i 
direktiv 2001/83/EF.

Or. en
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Begrundelse

På dette område er håndhævelsen af afgørende betydning. Anvendelsen af sanktioner vil her 
udgøre en nyttig afskrækkelse. Skal dette være effektivt, må der indføres ensartede 
sanktionsordninger over hele EU for af sikre, at forbryderne ikke vælger en medlemsstat med 
en mindre streng sanktionsordning. En udvidelse af anvendelsesområdet for strafferetlige 
sanktioner til også at omfatte aktiviteter knyttet til forfalskning af lægemidler samt en 
specificering af håndhævelsesbestemmelserne for de nye krav til sikkerhedsforanstaltninger 
vil give patienter en mere effektiv beskyttelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(15b) Forfalskningen af lægemidler er et 
globalt problem, som kræver effektiv og 
forøget international koordination og 
samarbejde for at sikre, at strategierne 
imod forfalskningsaktiviteterne bliver 
mere effektive.

Or. en

Begrundelse

Forøget internationalt samarbejde og samarbejde mellem regeringsmyndigheder som f.eks. 
sundhedsvæsen, politi, toldvæsen, lokale administrative enheder og domstole, er af afgørende 
betydning for bekæmpelsen af lægemiddelforfalskning.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(18) Målet om at sikre, at det indre marked 
for lægemidler fungerer, samtidig med at 
der sikres et højt niveau for beskyttelse af 
folkesundheden mod lægemidler, som er 
ulovlige på grund af forfalsket identitet, 
historie eller oprindelse, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da de ikke enkeltvis kan 
træffe harmoniserede foranstaltninger, som 
skal finde anvendelse i Fællesskabet, og 

(18) Målet om at sikre, at det indre marked 
for lægemidler fungerer, samtidig med at 
der sikres et højt niveau for beskyttelse af 
folkesundheden mod lægemidler, som er 
ulovlige på grund af forfalsket identitet, 
historie eller oprindelse, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da de ikke enkeltvis kan 
træffe harmoniserede foranstaltninger, som 
skal finde anvendelse i Fællesskabet, og 
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kan derfor bedre gennemføres på 
fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

kan derfor bedre gennemføres på 
fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. De af medlemsstaterne indførte 
strengere sikkerhedsforanstaltninger kan 
opretholdes. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastholde strengere lovgivningsbestemmelser.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes 
følgende tekst som nr. 2a):
(2a) Forfalsket lægemiddel: 
Ethvert lægemiddel med falsk angivelse af 
dets
a) identitet, herunder dets emballage, 
mærkning, navn og sammensætning, 
hvad angår dets bestanddele og styrke 
og/eller 
b) oprindelse, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen 
og/eller
c) historie, herunder registre og 
dokumenter tilknyttet distributionskæden.
Denne definition har ingen forbindelse til 
overtrædelser af lovgivningen for 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
patentrettigheder. 
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af udtrykket forfalskede lægemidler, da det i øjeblikket ikke er 
klart, hvad det dækker. Dette direktiv bør fokusere på konsekvenserne for folkesundheden og 
ikke beskæftige sig med eventuelle problemer i forbindelse med intellektuelle 
ejendomsrettigheder eller patentrettigheder.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(-1a) Efter nr. 2a) i artikel 1 indsættes 
følgende tekst som nr. 2b):
(2b) Virksom lægemiddelbestanddel: 
Ethvert stof eller enhver sammensætning 
af stoffer, der påtænkes anvendt i 
fremstillingen af et lægemiddel, og som 
ved at indgå i produktionen bliver et 
virksomt stof i det pågældende 
lægemiddel. Disse stoffer har til formål at 
igangsætte farmakologisk aktivitet eller 
anden direkte virkning i diagnose, 
helbredelse, afhjælpning, behandling eller 
forebyggelse af sygdomme eller at påvirke 
kroppens struktur og funktion.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af udtrykket virksomt lægemiddelbestanddel. Definitionen er i 
overensstemmelse med GMP-vejledningerne ((Good Manufacturing Practices). 
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(-1b) Efter nr. 3) i artikel 1 indsættes 
følgende tekst som nr. 3a):
3a. Hjælpestof 
Ethvert stof eller præparat, med 
undtagelse af lægemiddelbestanddele og 
emballeringsmaterialer, som det er 
hensigten eller planlagt at anvende i 
fremstillingen af et lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af udtrykket hjælpestof. Et hjælpestof indgår som en vigtig del 
af det færdige lægemiddel, som kroppen absorberer, og som derfor i tilfælde af forfalskning 
kan udgøre en risiko for folkesundheden. 

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er ikke bare lægemidler, der handles med, men også virksomme lægemiddelbestanddele 
og hjælpestoffer, hvorfor det er vigtig at henvise direkte til dem i teksten.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(1a) Efter nr. 17a) i artikel 1 indsættes 
følgende tekst som nr. 17b):
‘17b. Formidling:
enhver form for virksomhed knyttet til 
salg eller køb af lægemidler, virksomme 
lægemiddelbestanddele eller 
hjælpestoffer, bortset fra levering til 
detailforhandlere og engrosforhandling 
som defineret i denne artikels nr. 17, der 
ikke omfatter fysik håndtering af dem og 
består i uafhængig formidling på vegne af 
en anden juridisk eller fysisk person.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem handel og formidling.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 2 – stk. 3
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Kommissionens tekst Ændringsforslag

‘(3) Uanset stk. 1 og artikel 3, nr. 4), finder 
afsnit IV i dette direktiv anvendelse på 
lægemidler, der alene er bestemt til 
eksport, og på mellemprodukter og 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer."

‘(3) Uanset stk. 1 og artikel 3, nr. 4), finder 
afsnit IV i dette direktiv anvendelse på 
lægemidler, der alene er bestemt til 
eksport, og på mellemprodukter og 
virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer og hjælpestoffer.

Or. en

Begrundelse

Forfalskede hjælpestoffer kan også udgøre en betydelig sundhedsrisiko og bør inddrages 
under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Hjælpestoffer kan også forfalskes og dermed blive til fare for folkesundheden. De bør derfor 
underkastes de samme betingelser som de aktive stoffer. 

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(ba) som nr. ga) indsættes følgende tekst:
ba) at kontrollere ægthed og kvalitet af 
virksomme stoffer og hjælpestoffer 

Or. en

Begrundelse

Hjælpestoffer kan også forfalskes og dermed blive til fare for folkesundheden. Deres kvalitet 
og ægthed bør derfor kontrolleres.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(a) de er blevet fremstillet efter standarder 
for god fremstillingspraksis, der mindst 
svarer til de af Fællesskabet fastsatte 
standarder, og 

(a) de er blevet fremstillet i virksomheder, 
der overholder EU’s krav til god 
fremstillingspraksis, eller efter standarder 
for god fremstillingspraksis, der mindst 
svarer til de af Fællesskabet fastsatte 
standarder. Overholdelsen af god 
fremstillingspraksis sikres ved 
inspektioner, og

Or. en

Begrundelse

Der bør foretages inspektioner af alle de virksomheder i tredjelande, som fremstiller 
virksomme lægemiddelbestanddele. 
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

(b) de ledsages af en skriftlig bekræftelse 
fra det eksporterende tredjeland på, at de 
standarder for god fremstillingspraksis, der 
finder anvendelse på den fabrik, hvor det 
eksporterede virksomme stof er fremstillet, 
mindst svarer til de af Fællesskabet 
fastsatte standarder, og at fabrikken er 
underkastet regelmæssig kontrol og 
effektiv håndhævelse af god 
fremstillingspraksis, så der sikres et 
beskyttelsesniveau for folkesundheden, 
som mindst svarer til den i Fællesskabet 
gældende, og at det eksporterende 
tredjeland i tilfælde af indicier på 
manglende overholdelse straks skal 
fremsende denne information til 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen i tredjelande bør mindst svarer til den i Fællesskabet gældende. I tilfælde af 
manglende overholdelse skal det eksporterende tredjeland straks fremsende denne 
information til Fællesskabet. 

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54 – litra o

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(o) sikkerhedsforanstaltninger, der gør det 
muligt at fastslå identifikation, ægthed og 
sporbarhed for andre lægemidler end 
radioaktive lægemidler, der er 
receptpligtige i henhold til afsnit VI.

(o) sikkerhedsforanstaltninger, der gør det 
muligt at fastslå identifikation, ægthed og 
sporbarhed for andre lægemidler end 
radioaktive lægemidler, der er 
receptpligtige i henhold til afsnit VI. For 
generiske lægemidler underlagt 
receptpligt som fastsat i afsnit VI gælder, 
at sikkerhedsforanstaltningerne er 
obligatoriske, såfremt Kommissionen på 
grundlag af en risikovurdering i henhold 
til artikel 54a, stk. 4, anser dette for 
nødvendigt.
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Or. en

Begrundelse

Der bør være obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger for receptpligtige lægemidler. 
Generiske lægemidler bør inddrages på grundlag af en risikovurdering.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(ca) holde ekstraomkostningerne på et så 
lavt niveau som muligt

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsforanstaltninger skal harmoniseres på basis af klare kriterier. De skal ligeledes 
sikre, at hjælpestoffet ikke er forfalsket. Ekstraomkostningerne skal desuden holdes på et så 
lavt niveau som muligt 

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 2 – litra b – andet afsnit 

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Sikkerhedsforanstaltningerne anses for 
sidestillede, såfremt de med samme 
effektivitet kan sikre identifikation, 
ægthed, sporbarhed og ubrudthed oh har 
den samme tekniske sværhedsgrad med 
hensyn til kopiering. 

Or. en

Begrundelse

Ompakning skal finde sted efter samme adfærdsstandarder, som den oprindelige fremstiller er 
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underlagt, og sikre samme niveau for produktintegritet. 

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 4 – afsnit 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(ea) risikoen for folkesundheden

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens tekst Ændringsforslag

På grundlag af disse kriterier kan kravene i 
stk. 1, litra a) og b), fraviges for visse 
lægemidlers eller lægemiddelkategoriers 
vedkommende.

På grundlag af disse kriterier kan kravene i 
stk. 1, litra a) til c), fraviges for visse 
generiske lægemidlers eller generiske 
lægemiddelkategoriers vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 4 – afsnit 5

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i 
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dette stykke tages der hensyn til de 
legitime interesser i at beskytte oplysninger 
af kommercielt fortrolig karakter og til 
beskyttelsen af industrielle og 
kommercielle ejendomsrettigheder."

dette stykke tages der hensyn til de 
legitime interesser i at beskytte oplysninger 
af kommercielt fortrolig karakter.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen har ikke til hensigt at beskytte de industrielle og kommercielle 
ejendomsrettigheder, men at beskytte folkesundheden. Oplysninger af kommercielt fortrolig 
karakter bør selvfølgelig beskyttes.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(-a) I artikel 80 indsættes efter litra c) 
følgende litra ca):
(ca) ved at efterprøve ægtheden af 
sikkerhedsforanstaltningen på den ydre 
emballage sikrer de sig, at de købte 
lægemidler ikke er forfalskede 

Or. en

Begrundelse

Enhver aktør involveret i den lovlige forsyningskæde skal sikre ægtheden af de lægemidler, de 
besidder. Kun på denne måde kan det undgås, at det ved overdragelsen af lægemidler bliver 
muligt at sluse forfalskede lægemidler ind i den lovlige forsyningskæde.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

‘(e) opbevare dokumentation, der enten ‘(e) opbevare dokumentation, der enten 
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kan 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:

kan 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

partiets nummer
- markedsføringstilladelsens 
registreringsnummer

Or. en

Begrundelse

Formidling bør inddrages, eftersom den er underlagt endnu færre bestemmelser og er endnu 
mere upålidelig end handel. Nærværende direktiv bør udfylde det nuværende vacuum ved at 
inddrage formidling og derved stramme op på den lovlige forsyningskæde.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens tekst 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, og som de 
mistænker for at være en overtrædelse af, 
eller som de konstaterer at være en 
overtrædelse af artikel 6, stk. 1, i dette 
direktiv

dette direktivs artikel 6, stk. 1 I tilfælde, hvor disse overtrædelser eller 
formodede overtrædelser vedrører et 
forfalsket lægemiddel, underrettes 
indehaveren af både 
fremstillingstilladelsen og 
markedsføringstilladelsen desuden herom.
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varemærkeindehaverens rettigheder i 
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.
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."

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.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 76, artikel 80, litra c) og i), artikel 
81 og artikel 82 finder ikke anvendelse på 
engrosforhandling til tredjelande. 
Desuden finder artikel 80, litra b), ikke 
anvendelse, når et lægemiddel aftages 
direkte fra et tredjeland.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der ikke 
distribueres eller eksporteres forfalskede 
lægemidler fra deres område til 
tredjelande. Dette direktiv anfægter ikke 
bestemmelserne i Istanbul-konventionen 
for så vidt angår forsyningen af 
lægemidler til tredjeland i forbindelse med 
nødsituationer. 
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For enhver leverance af lægemidler til en 
person, som har tilladelse eller ret til at 
levere lægemidler til befolkningen i et 
tredjeland skal den autoriserede grossist 
opbevare dokumentation, der enten kan 
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:
- dato
- lægemidlets navn
- ind- og udgået mængde
- den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse
Den autoriserede grossist stiller denne 
dokumentation til rådighed for 
myndighederne i en periode på fem år 
med henblik på inspektion

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør også forsøge at reducere distribution i grossistleddet af forfalskede lægemidler 
til tredjelande. Hvis der anvendes svagere bestemmelser for eksport eller transit til 
tredjelande, ville dette skade Fællesskabets troværdighed for så vidt angår dets bestræbelser 
på at styrke det internationale samarbejde inden for kampen mod forfalskede lægemidler. Der 
gives derfor ingen undtagelser. Imidlertid skal Istanbul-konventionen finde anvendelse på 
afsendelsen til tredjelande af lægemidler til humanitære formål som hjælp til dem, der har 
været udsat for naturkatastrofer eller lignende katastrofer.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 85b - stk. 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Personer, der handler med lægemidler, 
sørger for, at de handlede lægemidler er 
omfattet af en markedsføringstilladelse, der 
er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 

Personer, der handler med eller formidler 
lægemidler, sørger for, at de handlede 
formidlede lægemidler er omfattet af en 
markedsføringstilladelse, der er udstedt i 
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726/2004 eller af en medlemsstats 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Endvidere finder bestemmelserne i artikel 
80, litra d)-h), anvendelse.

henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 
eller af en medlemsstats kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
dette direktiv. Endvidere finder 
bestemmelserne i artikel 80, litra b)-h), 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Meddelelser er ikke nok til at sikre, at forhandlere og formidlere overholder bestemte 
sikkerhedsstandarder. De skal kunne redegøre for deres handlinger og holdes ansvarlige i 
tilfælde af forfalskning.  Dette opnås ved at stille krav om en sådan tilladelse.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

AFSNIT VII
INTERNETSALG

Artikel 85 c
1. Kommissionen indfører et EU-logo, der 
anføres på forsiden af 
internetapotekernes websteder for at 
hjælpe borgerne til at afgøre, hvorvidt et 
websted, der tilbyder salg af lægemidler, 
er tilknyttet et registreret apotek. På 
medlemsstatsniveau forbindes logoet til et 
af medlemsstaten oprettet centralt 
websted, som gør det muligt for den 
besøgende at kontrollere logoets ægthed, 
og som offentliggør 
baggrundsinformation om de risici, der er 
forbundet med at købe lægemidler over 
internettet.   
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
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dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 121, stk. 2a.
2. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at sikre, at alle 
registrerede internetapotekwebsteder 
knyttet til apoteker inden for deres 
område anfører det i stk. 1 omtalte EU-
logo, og at ikke-registrerede 
internetapotekwebsteder forhindres i at 
anvende logoet og forbindelsen til det i 
stk. 1 omtalte centrale websted. 

Or. en

Begrundelse

Det er gennem Internettet, at de fleste forfalskede lægemidler kommer ind i EU, hvorfor det 
bør derfor inddrages i dette direktiv. 

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

1. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger til at øge bevidstheden 
blandt den brede befolkning om de risici, 
der er forbundet med køb af lægemidler 
over Internet, og som omfatter:
- advarsler øverst på internetsiden i 
søgemaskiner, når der søges efter 
lægemidler på Internettet 
- brede informationskampagner i 
samarbejde med medlemsstaterne
- nem adgang til oversigter over 
akkrediterede e-apoteker
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
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dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 121, stk. 2a.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtig at øge den offentlige bevidsthed om farerne ved forfalskede lægemidler.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at særligt 
udpegede organer hele tiden fører tilsyn 
med salget af lægemidler over Internet og 
tager retlige skridt i tilfælde af manglende 
overholdelse af dette direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at få opsporet ulovlige internetapoteker, så det kan lykkes at komme de 
kriminelle netværk, der forfalsker lægemidler, til livs. 

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(aa) Artikel 111, stk. 1, afsnit 2, affattes 
således:
Den kompetente myndighed aflægger 
ligeledes rutinemæssige eller uanmeldte 
inspektionsbesøg hos 
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fremstillingsvirksomheder, distributører 
eller importører af virksomme stoffer, der 
anvendes som råvarer, hos indehavere af 
markedsføringstilladelser eller hos 
fremstillingsvirksomheder, importører 
eller distributører af hjælpestoffer, hvis 
den har en begrundet formodning om, at 
de i artikel 47 omhandlede principper og 
vejledninger for god fremstillingspraksis
ikke er overholdt. Sådanne 
inspektionsbesøg kan ligeledes 
gennemføres på anmodning af en 
medlemsstat, Kommissionen eller 
agenturet.
Den kompetente myndighed aflægger 
ligeledes uanmeldte inspektionsbesøg hos 
virksomheder baseret i tredjelande, som 
fremstiller virksomme stoffer til 
anvendelse som råvarer og hjælpestoffer. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 116 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(16a) Artikel 116, stk. 2, affattes således:
Markedsføringstilladelsen suspenderes 
eller tilbagekaldes ligeledes, hvis det 
findes, at de oplysninger, der i henhold 
til artikel 8, artikel 10, stk. 1, og artikel 
11 er anført i sagens akter, er urigtige 
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eller ikke er blevet ændret i henhold til 
artikel 23, eller når kontrollen i henhold 
til artikel 112 ikke er blevet gennemført 
eller hvis der ved de i artikel 111 omtalte 
inspektioner konstateres manglende 
overholdelse af god fremstillingspraksis 
eller god distributionspraksis.

Or. en

Begrundelse

Formålet med den kompetente myndigheds inspektioner er at få udbedret situationer, som 
ikke fungerer efter planen. Det er derfor relevant konkret at anføre, at hvis en inspektion 
afslører uregelmæssigheder, får det konsekvenser for indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, indtil situationen er udbedret.  I visse tilfælde kan dette betyde tab 
af markedsføringstilladelsen.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 118ba

De i artikel 118b omtalte sanktioner bør 
modsvare de sanktioner, der typisk 
anvendes for ulovlige aktiviteter i 
forbindelse med narkotika, og være 
ensartede i alle medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

På dette område er håndhævelsen af afgørende betydning. Anvendelsen af sanktioner vil her
udgøre en nyttig afskrækkelse. Skal dette være effektivt, må der indføres ensartede 
sanktionsordninger over hele EU for at sikre, at forbryderne ikke vælger en medlemsstat med 
en mindre streng sanktionsordning.
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens tekst 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 årligt til 
netværket, hvilke aktioner de har 
iværksat. 

Or. en

Begrundelse

Udveksling af information og bedste praksis vil bidrage til at forbedre håndhævelsen og 
skabe en nogenlunde ensartet sanktionsordning i hele EU.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne træffer ved anvendelsen 
af dette direktiv de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre et samarbejde 
mellem de kompetente myndigheder for 
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lægemidler og toldmyndighederne. lægemidler og toldmyndighederne.
Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at 
toldpersonalet bliver korrekt uddannet til 
at kunne identificere forfalskede 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Uddannelsen af toldpersonalet er en effektiv måde at bekæmpe forfalskningen af lægemidler 
på. Det er derfor vigtigt at give toldpersonalet en målrettet uddannelse heri.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 118ca
Sammen med medlemsstaterne udarbejder 
Kommissionen samordnede aktioner med 
de kompetente myndigheder i tredjelande 
med det formål at foretage inspektion af 
transitområder, hvor lægemidler oplagres.

Or. en

Begrundelse

Der bør lægges særlig vægt på overvågningen af transitområderne, som skal finde sted i 
samarbejde med de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 118cb
Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder tæt med Europarådet om 
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udarbejdelsen af en europæisk 
konvention om bekæmpelse af 
forfalskning af lægemidler og handel med 
forfalskede lægemidler under inddragelse 
af både de civilretlige og de strafferetlige 
aspekter af problemet.

Or. en

Begrundelse

Det har vist sig at være internationale kriminelle netværk, der står i spidsen for 
forfalskningen af lægemidler, så det er ikke muligt at komme dette folkesundhedsproblem til 
livs alene inden for EU's grænser. EU og medlemsstaterne bør derfor støtte underskrivelsen 
og ratificeringen af Europarådets nye internationale konvention.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[den konkrete dato 18 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv

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

De anvender disse bestemmelser fra den 
[den konkrete dato 18 måneder efter 
offentliggørelsen + en dag indsættes].

De anvender disse bestemmelser fra den 
[den konkrete dato 12 måneder efter 
offentliggørelsen + en dag indsættes].

Medlemsstaterne anvender dog: Medlemsstaterne anvender dog: 

(a) de bestemmelser, der er nødvendige for 
at efterkomme artikel 1, nr. 4), for så vidt 
det vedrører artikel 46b, stk. 2, litra b), og 
artikel 46b, stk. 3, i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, fra 
den [den konkrete dato 24 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes]

(a) de bestemmelser, der er nødvendige for 
at efterkomme artikel 1, nr. 4), for så vidt 
det vedrører artikel 46b, stk. 2, litra b), og 
artikel 46b, stk. 3, i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, fra 
den [den konkrete dato 12 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes]

(b) de bestemmelser, der er nødvendige for 
at efterkomme artikel 1, nr. 6), 8) og 9), fra 
den [den konkrete dato 48 måneder efter 

(b) de bestemmelser, der er nødvendige for 
at efterkomme artikel 1, nr. 6), 8) og 9), fra 
den [den konkrete dato 24 måneder efter 
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offentliggørelsen indsættes]. offentliggørelsen indsættes].
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De nærmere regler 
for henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

2) Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.

2) Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte folkesundheden og af hensyn til patienter, apoteker og producenter er det 
vigtigt at holde fristerne så korte som muligt.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Senest fem 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 Europa.  
Rapporten skal omfatte en vurdering af 
sikkerhedsforanstaltninger for andre 
kategorier af lægemidler, herunder 
lægemidler, der ikke er receptpligtige, jf. 
direktiv 2001/83/EF, afsnit VI. Hvis det er 
relevant, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
herom.

Or. en
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Begrundelse

Visse ikke-receptpligtige lægemidler er sårbare over for forfalskning. Kommissionen skal 
derfor i forbindelse med revisionen af dette direktiv overveje at inddrage dem på grundlag af 
en risikovurdering.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om forebyggelse af, at forfalskede lægemidler kommer ind i den 
lovlige forsyningskæde, er udtryk for en bekymring, som trænger sig mere og mere ind på 
EU-borgernes dagsorden, nemlig  kvaliteten og sikkerheden af de lægemidler, de forbruger. 
Ordføreren udtrykker derfor tilfredshed med Kommissionens forslag til bekæmpelse af 
forfalskede lægemidler som et nødvendigt skridt til håndtering af denne stigende 
sundhedsrisiko og for at sikre patientsikkerheden.

Problemet
I Kommissionens konsekvensanalyse (SEC(2008)2674) omtales bl.a. følgende meget 
alarmerende observationer: 

 En stærk stigning i toldvæsenets beslaglæggelse af forfalskede lægemidler (2,7 mio. 
lægemidler ved EU’s toldgrænser i 2006 og 2,5 mio. i 2007, en stigning på 384 % i 
forhold til 2005)

 en tendens væk fra forfalskning af livsstilsmedicin over til livsvigtige lægemidler, 
herunder lægemidler til behandling af cancer og hjertesygdomme, psykiatriske 
lidelser og infektioner. Behandling med sådanne forfalskede lægemiddel kan have 
fatale konsekvenser 

 en tendens til at sigte på den klassiske forsyningskæde. Udover Internettet sigtes der i 
stigende grad mod den autoriserede distributionskæde. Af de 13 medlemsstater, som 
havde data, indberettede syv medlemsstater tilfælde af forfalskede lægemidler i den 
lovlige forsyningskæde. 

Det skal understreges, at mange lande i Afrika, dele af Asien og Latinamerika i henhold til 
WHO’s ekspertgruppe har områder, hvor mere end 30 % af lægemiddelsalget kan være 
forfalsket. De politikker, som skal forebygge tilstedeværelsen af forfalskede lægemidler på 
det europæiske marked, bør også have positive virkninger i andre regioner i verden, hvor 
problemet er endnu større. 

Patienterne skal kunne være absolutte sikre på, at de lægemidler, de tager, virkelig er de 
lægemidler, de forventes at være. Anvendelsen af forfalskede lægemidler kan give fejl i 
behandlingen og være livstruende. Ordføreren mener derfor, at beskyttelsen af 
folkesundheden mod forfalskede lægemidler bør stå i centrum for direktivet. Dette fokus bør 
ikke svækkes af yderligere målsætninger.

Direktivet bør ikke beskæftige sig med intellektuelle ejendomsrettigheder og 
patentrettigheder, som dækkes af andre specifikke lovgivningsrammer.

Dobbelt retsgrundlag 
Ordføreren har valgt at give dette direktiv et dobbelt retsgrundlag. Forfalskning af lægemidler 
er en kriminel handling, der forhindrer patienter i at få den nødvendige behandling og skader 
deres helbred med i visse tilfælde døden til følge. Derfor må direktivets første og vigtigste 
mål være at beskytte folkesundheden. Dette bør reflekteres i direktivets retsgrundlag. Dette 
stemmer overens med Europarådets udkast til konvention, som sætter folkesundheden i 
centrum.
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Definitioner og ansvar
Skal distributionsnetværket for lægemidler sikres bedre, er der behov for klare definitioner 
ikke alene for anvendelsesområdet, men også for de forskellige aktører i forsyningskæden. 
Hvad er et forfalsket lægemiddel? Hvad forstås ved et virksomt stof eller et hjælpestof? 
Kommissionens forslag er ikke klart nok. Det samme gælder for definitionerne af de 
forskellige aktører i forsyningskæden, afklaring af deres rolle og ansvar. Det er nødvendigt at 
skelne mellem aktører, som allerede er formelt anerkendt – og hvis rolle anses for pålidelig –
og aktører uden for denne kategori, selvom de kan have betydning for distributionskædens 
pålidelighed. Derfor er det vigtigt at skelne mellem forhandlere og formidlere samt at få deres 
roller og ansvar afklaret. Det samme gælder for andre aktører som transportører eller 
parallelforhandlere. Direktivet skal forebygge uklarhed og ikke give plads for gråzoner. Det 
skal klart fremgå, hvilke aktører der på hvilke betingelse kan drive virksomhed på dette 
område. Klarere definitioner betyder en forenkling af gennemførelsen.

Sanktioner
Forfalskning af lægemidler er ikke nogen mindre lovovertrædelse. Det er en organiseret 
kriminel aktivitet, der sætter menneskeliv på spil. Sanktionerne for forfalskning bør reflektere 
dette og mindst ligge på samme niveau som dem, der typisk anvendes for ulovlige aktiviteter 
knyttet til narkotika. Det er yderst vigtigt at få styrket de relevante sanktionsbestemmelser i 
Kommissionens forslag.

Sikkerhedsforanstaltninger
Medlemsstaterne skelner mellem receptpligtige og ikke-receptpligtige lægemidler, idet 
receptpligtige lægemidler udgør en større risiko for patienten, uanset om de er forfalskede 
eller ukorrekt indtaget. Sikkerhedsforanstaltningerne skal derfor være obligatoriske for 
receptpligtige lægemidler. Lægemidler forfalskes imidlertid kun, hvis der er økonomiske 
grunde til at gøre det. Eftersom omkostningerne er lave for generiske lægemidler, er det 
mindre profitabelt at forfalske denne gruppe lægemidler. Ordføreren mener derfor, at såfremt 
konklusionerne af en risikovurdering stemmer overens hermed, kan kravene til resultatet af 
sikkerhedsforanstaltningerne lempes for visse generiske lægemidler eller produktkategorier. 
Ordføreren foreslår desuden, at der inden fem år efter direktivets ikrafttræden foretages en 
vurdering af, hvorvidt sikkerhedsforanstaltningerne også børe gøres obligatoriske for ikke-
receptpligtige lægemidler. 

Hjælpestoffer
Når patienterne tager lægemidler, får de ikke bare de virksomme bestanddele, men også 
hjælpestofferne.  Konsekvenserne af brugen af forfalskede hjælpestoffer er 
veldokumenterede. Som eksempel på alvorlige konsekvenser kan nævnes 89 dødsfald i 1995 
og mindst 59 døde børn i 1996 i Haiti eller 30 døde børn i Indien i 1998. Ordføreren har 
derfor i udkastet til betænkning medtaget hjælpestofferne.  De forfalskede lægemidler skal 
kontrolleres for kvalitet og ægthed. 

Internetsalg
Kommissionens forslag omfatter ikke salg over Internet, idet Kommissionen opfatter dette 
som et led i den ulovlige forsyningskæde. Dette modsvarer ikke den kendsgerning, at salg 
over Internet i visse medlemsstater rent faktisk er lovligt. Det er velkendt, at Internettet er en 
af de vigtigste metoder til at få forfalskede lægemidler ind på det europæiske marked. 
Ordføreren vælger at medtage bestemmelser for denne vigtige metode i udkastet til 
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betænkning. Det vigtigste er at få øget den folkelige bevidsthed omkring farerne ved at købe 
lægemidler over Internettet. Der bør iværksættes uddannelsesprogrammer for at øge 
forbrugernes bevidsthed om eksistensen af forfalskede produkter og faren ved at købe 
lægemidler gennem uautoriserede kanaler. Det næstvigtigste er at sikre, at patienterne kan 
genkende de websteder, som overholder de relevante lovgivningsmæssige bestemmelser. Det 
vil ikke være muligt at forklare offentligheden, hvorfor et direktiv, der sigter på at bekæmpe 
forfalskning af lægemidler, ikke inddrager Internettet, som er den vigtigste indslusningvej. I 
udkastet til betænkning spiller behandlingen af denne indslusningsvej derfor en stor rolle. 

Oplysninger og rapportering
Oprettelsen af et netværk mellem Kommissionen, EMEA og medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vil medvirke til at skaffe flere data og en bedre forståelse af fænomenet, så det 
bedre kan tackles. Kommissionen, EMEA og medlemsstaternes kompetente myndigheder 
indberetter årligt til netværket, hvilke aktioner de har iværksat.

Internationalt samarbejde
Det er nødvendigt at sikre koordination mellem forskellige nationale og internationale organer 
inden for bekæmpelsen af forfalskede lægemidler. Det er vigtigt at få forbedret det 
internationale samarbejde og udviklet hensigtsmæssige multilaterale mekanismer, der vil 
kunne sætte importlandene i stand til at foretage efterforskning og identifikation af den 
oprindelige kilde til de forfalskede lægemidler, der kommer ind på deres marked.

Importinspektioner
Dette direktiv fokuserer på kvalitetskontrol af importerede lægemidler, da dette er en af de 
vigtigste metoder til at få forfalskede lægemidler ind på den europæiske marked. Ordføreren 
anser det derfor af afgørende betydning, at der skabes en ordning for inspektion, som 
hovedsageligt bygger på de gode fremstillingspraksisser, som allerede er fastlagt ved 
internationale aftaler. Det allerede eksisterende internationale samarbejde udgør sammen med 
medlemsstaternes erfaringer fundamentet for et mere effektivt system til opsporing af 
forfalskninger.

Eksport
Kommissionens forslag behandler ikke kontrollen med og distributionen af forfalskede 
lægemidler til tredjelande. Det er svært at forklare, hvorfor vi har strenge krav til lægemidler, 
der kommer ind på det europæiske marked, så vi kan finde de ansvarlige aktører, hvis 
lægemidlerne viser sig at være forfalskede, mens vi ikke har nogen bestemmelser for 
lægemidler, der eksporteres til tredjelande i Afrika, Sydamerika eller Asien. Dette svækker i 
høj grad EU’s mulighed for at insistere på et stærkere internationalt samarbejde. Fremstilling 
og distribution af lægemidler fra EU til tredjelande må opfylde de samme kriterier som dem, 
der gælder for import. Dette vil styrke EU’s indsats i kampen mod kriminel forfalskning af 
lægemidler i en række tredjelande, hvor WHO vurderer problemet til at være meget alvorligt.

Afsluttende bemærkninger
Dette direktiv omhandler flere ofte modsigende interesser. For visse aktører medfører 
løsningen en nedgang i mellemforhandlere,  mens andre foretrækker at bevare de gældende 
procedurer uden at deltage i fordelingen af ansvar og omkostninger. Visse aktører støtter 
princippet om, at dette direktiv bør fokusere på farerne ved produkterne,  mens andre går ind 
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for at fokusere på farerne ved forsyningskæden. Ordføreren er af den oprigtige overbevisning, 
at direktivet bør tage hensyn til de forskellige interesser, men at det bør sætte vores fælles 
interesse i centrum, nemlig patientsikkerheden. Dette er ledetråden bag de ændringer, som 
foreslås i udkastet til betænkning. 


