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Ændringsforslag 11
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Erfaringer fra tidligere viser, at sådanne 
lægemidler ikke blot bringes i omsætning 
ad illegale forsyningskæder, men også når 
frem til patienten via den lovlige 
forsyningskæde. Det udgør en særlig 
trussel for menneskers sundhed og kan føre 
til, at patienten mister tilliden til den 
lovlige forsyningskæde. Bestemmelserne i 
direktiv 2001/83/EF bør ændres som en 
reaktion på denne øgede trussel.

(3) Erfaringer fra tidligere viser, at sådanne 
lægemidler ikke blot bringes i omsætning 
ad illegale forsyningskæder, men også når 
frem til patienten via den lovlige 
forsyningskæde. Det udgør en særlig 
trussel for menneskers sundhed og kan føre 
til, at patienten mister tilliden til den 
lovlige forsyningskæde. Alt dette skyldes 
ringe kontrol med intellektuelle 
ejendomsrettigheder i EU. Der er behov 
for forbedret håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder på alle 
det indre markeds områder for at 
forhindre forfalskning i almindelighed og 
fremstilling af forfalskede lægemidler i 
særdeleshed. Bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF bør ændres som en reaktion på 
denne øgede trussel.

Or. nl

Begrundelse

At forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde skyldes en utilstrækkelig 
kontrol med intellektuelle ejendomsrettigheder i EU. Der er derfor et stort behov for at styrke 
beskyttelsen af disse rettigheder, ikke blot for at forhindre fremstilling og afsætning af 
forfalskede lægemidler, men også for at eliminere alle former for forfalskning. 
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Ændringsforslag 12
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kommissionen bør i samarbejde med 
Det Europæiske Lægemiddelagentur og 
medlemsstaternes myndigheder lancere en 
kampagne for at informere forbrugerne 
om allerede eksisterende foranstaltninger 
til ægthedskonstatering, om synlige 
sikkerhedsforanstaltninger (som f.eks. 
forsegling) på lægemidlers emballage og 
om den risiko, der er forbundet med at 
købe forfalskede lægemidler.   Især bør 
kampagnen øge forbrugernes bevidsthed 
om de risici, der er forbundet med at købe 
lægemidler fra uautoriserede og ikke-
registrerede internetkilder.

Or. en

Begrundelse

Velinformerede forbrugere kan bidrage til afsløring af forfalskede lægemidler på markedet 
ved at være bevidste om problemet og ved at være årvågne. Der bør dog sondres mellem 
synlige og skjulte anordninger. Ikke alle anordninger bør gøres offentligt tilgængelige, da 
rettighedskrænkeren vil kunne opnå adgang til samme oplysninger. Skjulte anordninger kan 
ikke vurderes med det blotte øje. Hologrammer er udeladt, da disse let og hurtigt kan kopieres 
og derfor kun øger beskyttelsen i ringe udstrækning.

Ændringsforslag 13
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Erfaringen viser, at når forbrugerne 
køber lægemidler på internettet, kan de 
ikke altid kontrollere kildens ægthed. 
Kommissionen bør i samarbejde med Det 
Europæiske Lægemiddelagentur og 
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medlemsstaterne iværksætte kampagner
med henblik på at øge forbrugernes 
bevidsthed om de risici, de løber ved at 
købe lægemidler over internettet fra ikke-
registrerede websteder. Kommissionen bør 
desuden aflægge beretning hvert andet år 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
virkningen af de foranstaltninger, der er 
fastlagt i dette direktiv, og behovet for 
yderligere harmonisering, særlig med 
hensyn til salget af lægemidler på 
internettet, i hvilken forbindelse det 
henhører under hver enkelt medlemsstats 
kompetence at træffe afgørelse om, 
hvorvidt det skal være tilladt at sælge 
lægemidler på internettet eller ej.

Or. pt

Begrundelse

De fleste af de forfalskede produkter kommer ind på markedet via ulovlige hjemmesider. 
Forbrugerne bør have mulighed for trygt at købe lægemidler via internettet, samtidig med at 
det i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er op til de enkelte medlemsstater at 
afgøre, om det skal være tilladt at sælge lægemidler på internettet, forudsat at al relevant EU-
lovgivning overholdes. 

Ændringsforslag 14
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Efter vedtagelsen af dette direktiv bør 
Kommissionen i samarbejde med Det 
Europæiske Lægemiddelagentur og 
medlemsstaternes myndigheder lancere 
kampagner for at informere forbrugerne 
og øge deres bevidsthed om den risiko, der 
er forbundet med at købe forfalskede 
lægemidler, hvor der navnlig skal 
fokuseres på foranstaltningerne til 
ægthedskonstatering og 
sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. 
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hologrammer og forsegling) på 
lægemidlernes emballage eller andetsteds.

Or. pt

Begrundelse

Det stigende antal forfalskede lægemidler viser, at forbrugerne ikke er opmærksomme på de 
risici, der er forbundet med at købe forfalskede lægemidler, især fra ulovlige hjemmesider. Et 
af de problemer, der rapporteres om, er forbrugernes manglende kendskab til den gældende 
lovgivning. Velinformerede forbrugere kunne bidrage til afsløring af forfalskede lægemidler 
på markedet. 

Ændringsforslag 15
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Hvert andet år bør Kommissionen 
forelægge en omfattende evaluering af 
situationen med hensyn til 
håndkøbslægemidler, hvor der fokuseres 
på spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilken 
form håndkøbslægemidler bør være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. pt

Begrundelse

Der er behov for en yderligere evaluering af de eventuelle farer ved håndkøbslægemidler for 
at afgøre, om de bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 16
Barbara Weiler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) 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 og i 
samarbejde med patient- og 
forbrugerorganisationer vedtage 
foranstaltninger til at øge bevidstheden 
blandt den brede befolkning om de risici, 
der er forbundet med køb af lægemidler 
via internettet.

Or. en

Begrundelse

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Ændringsforslag 17
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Distributionsnettet for lægemidler er i 
dag uhyre komplekst og omfatter mange 
aktører, der ikke nødvendigvis er grossister 
som defineret i direktiv 2001/83/EF. For at 
sikre pålidelighed i distributionskæden bør 
lægemiddellovgivningen omhandle alle 

(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 



PE439.069v01-00 8/37 AM\804410DA.doc

DA

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.

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. Alle aktører 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. pt

Begrundelse

Alle aktører i forsyningskæden bør underlægges samme regler og samme krav og have samme 
grad af ansvar for at sikre lægemidlers identifikation, ægthed og uafbrudte sporbarhed fra 
fabrik til forbruger.

Ændringsforslag 18
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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. Sikkerhedsforanstaltningerne (bortset 
fra serienummerering) bør inddeles i 
grupper ud fra ækvivalens, og indehavere 
af fremstillingstilladelser bør 
almindeligvis vælge en bestemt 
foranstaltning eller bestemte 
foranstaltninger, der skal anvendes inden 
for en bestemt gruppe.
Sikkerhedsforanstaltningerne bør anses 
for ækvivalente, såfremt de med samme 
beskyttelsesgrad kan sikre ægthed, 
ubrudthed og, hvis det er relevant, 
identifikation og har den samme tekniske 
sværhedsgrad med hensyn til kopiering. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre samme beskyttelsesniveau er det nødvendigt at klarlægge anvendelsesområdet for 
ækvivalente beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre identifikation, ægthed og sporbarhed 
af receptpligtige lægemidler, når beskyttelsesforanstaltningerne fjernes. De bør inddeles i 
grupper ud fra kompleksitet, og fjernelse (eller tildækning) af disse foranstaltninger vil kræve, 
at de erstattes af en lignende foranstaltning, der sikrer et tilsvarende niveau af beskyttelse og 
kompleksitet.

Ændringsforslag 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

medicin indføres, bør der tages behørig 
højde for de særlige karakteristika ved 
visse lægemidler eller 
lægemiddelkategorier, f.eks. generiske 
lægemidler. Det omfatter risikoen for 
forfalskninger i lyset af priser og tidligere 
forfalskningstilfælde i eller uden for 
Fællesskabet og de konsekvenser, 
forfalskninger har for folkesundheden som 
følge af de særlige karakteristika ved de 
pågældende lægemidler eller alvorligheden 
af de lidelser, de er beregnet til behandling 
for.

Or. el

Begrundelse

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ændringsforslag 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med interessenter frit kunne fastlægge de 
bestemte aspekter ved efterprøvelse af 
lægemidlers ægthed, der efter deres 
opfattelse egner sig bedst for deres 
distributionssystem for lægemidler, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er 
vedtaget i medfør af dette direktiv.

Or. el



AM\804410DA.doc 11/37 PE439.069v01-00

DA

Begrundelse

Dette direktiv vil kræve, at der angives sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballager, 
hvilket vil gøre det muligt for grossister og apotekere at autentificere lægemidler.   Specifikke 
elementer i autentificeringsprocessen bør fastlægges på nationalt plan alt efter, hvilke behov 
der findes i distributionssystemet for lægemidler i hvert land.  Nationale initiativer, der 
allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført, bør respekteres.

Ændringsforslag 21
Ashley Fox

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med interessenter frit kunne fastlægge de 
bestemte aspekter ved efterprøvelse af 
lægemidlers ægthed, der efter deres 
opfattelse egner sig bedst for deres 
distributionssystem for lægemidler, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er 
vedtaget i medfør af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv vil kræve, at der angives sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballager, 
hvilket vil gøre det muligt for grossister og apotekere at autentificere lægemidler. Specifikke 
elementer i autentificeringsprocessen bør fastlægges på nationalt plan alt efter, hvilke behov 
der findes i distributionssystemet for lægemidler i hvert land. Nationale initiativer, der 
allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført, bør respekteres.

Ændringsforslag 22
Ashley Fox

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at sikre patienter rettidig 
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beskyttelse mod risiciene ved forfalskede 
lægemidler bør indehavere af 
fremstillingstilladelser, der helt eller 
delvis fjerner eller tildækker 
sikkerhedsforanstaltninger, som anvendes 
på et frivilligt grundlag, pålægges at 
erstatte sådanne 
sikkerhedsforanstaltninger med 
ækvivalente sikkerhedsforanstaltninger, 
der skal sikre identifikation, 
autentificering og sporbarhed af 
receptpligtige lægemidler, så snart dette 
direktiv træder i kraft. 

Or. en

Ændringsforslag 23
Barbara Weiler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Enhver aktør i forsyningskæden, der 
mærker eller pakker lægemidler eller 
foretager ændringer af lægemidlers 
mærkning eller emballage, skal være 
indehaver af en fremstillingstilladelse. For 
at sikkerhedsforanstaltningerne kan være 
effektive, bør indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kun have tilladelse 
til at fjerne, udskifte eller tildække dem på 
strenge betingelser. Disse strenge 
betingelser bør sikre passende garantier 
mod, at forfalskede lægemidler kommer 
ud i forsyningskæden, og de afspejler, at 
indehavere af fremstillingstilladelser har 
et omfattende ansvar over for den 
oprindelige producent og indehavere af 
markedsføringstilladelser over for 
forbrugerne af varerne.

Or. en
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Begrundelse

Patienter og andre aktører i forsyningskæden skal udtrykkeligt informeres via en etiket på 
pakningen, hvis de oprindelige sikkerhedsforanstaltninger er blevet fjernet og erstattet.

Ændringsforslag 24
Barbara Weiler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at sikre patienter rettidig 
beskyttelse mod risiciene ved forfalskede 
lægemidler bør indehavere af 
fremstillingstilladelser, der helt eller 
delvis fjerner eller tildækker 
sikkerhedsforanstaltninger, som anvendes 
på et frivilligt grundlag, pålægges at 
erstatte sådanne 
sikkerhedsforanstaltninger med 
ækvivalente sikkerhedsforanstaltninger, 
der skal sikre identifikation, 
autentificering og sporbarhed af 
receptpligtige lægemidler, så snart dette 
direktiv træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage bestemmelser om 
de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
anbringes på receptpligtige lægemidlers 
emballage, og til at vedtage nærmere 
bestemmelser om lægemidler, der 
introduceres uden at blive bragt i 

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

generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages de efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. el

Begrundelse

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Ændringsforslag 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør samarbejde 
med bl.a. Europol med henblik på at 
styrke anvendelsen af de gældende 
restriktioner for det ulovlige udbud af 
lægemidler på internettet.

Or. el

Begrundelse

Samarbejde mellem medlemsstaterne, herunder udveksling af bedste praksis og teknologisk 
knowhow, er vigtigt for at tackle det ulovlige udbud af lægemidler via internettet. Et sådant 
samarbejde bør dog også omfatte Europol, der har opnået en betydelig teknisk ekspertise på 
områder vedrørende bekæmpelse af internetkriminalitet på EU-plan.
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Ændringsforslag 27
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør styrke deres 
samarbejde inden for retsvæsen og politi, 
bl.a. via Europol, med henblik på at 
håndhæve de eksisterende restriktioner 
for det ulovlige udbud af lægemidler via 
internettet. 

Or. en

Begrundelse

Der er store muligheder for samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at tackle det 
ulovlige udbud af lægemidler via internettet, bl.a. udveksling af bedste praksis og teknologisk 
knowhow. Et sådant samarbejde bør omfatte Europol, der har opnået en betydelig ekspertise 
på områder vedrørende internetkriminalitet i Europa.

Ændringsforslag 28
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a. Forfalsket lægemiddel: ethvert 
lægemiddel, indholdsstof, hjælpestof eller 
enhver bestanddel heraf, om hvilke der 
forsætligt og/eller svigagtigt er angivet 
urigtige oplysninger med hensyn til: 
(a) identitet, herunder dets emballage, 
mærkning, navn og sammensætning, 
hvad angår dets bestanddele og styrke 
og/eller 
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(b) oprindelse, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen 
og/eller 
(c) historie, herunder registre og 
dokumenter tilknyttet distributionskæden.
Denne definition berører ikke lovgivning 
om intellektuel og industriel 
ejendomsret."

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af en formel definition giver yderligere retssikkerhed omkring bestemmelserne i 
direktivet og åbner mulighed for en mere ensartet håndhævelse fra medlemsstaternes side via 
administrative skridt og strafferetlige sanktioner. Definitionen bør omfatte begrebet 
"forsætlig" forfalskning eller "forsætlig" angivelse af urigtige oplysninger. 

Ændringsforslag 29
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes som 
nr. 2a):
"2a." Forfalsket lægemiddel": 
Ethvert produkt med en urigtig angivelse 
1) af dets identitet 2) og/eller kilde 3). 
Denne definition omfatter selve produktet, 
dets beholder eller andre oplysninger på 
emballagen eller i mærkningen.
Et forfalsket lægemiddel kan være enten 
et mærkevareprodukt eller et generisk 
produkt. Forfalskede lægemidler kan 
omfatte produkter med korrekte 
indholdsstoffer/bestanddele 4), med 
forkerte indholdsstoffer/bestanddele, uden 
aktive hjælpestoffer, med ukorrekte 
mængder af aktive hjælpestoffer eller med 



AM\804410DA.doc 17/37 PE439.069v01-00

DA

forkert emballage.
Overtrædelser af eller tvister om patenter 
skal afgrænses fra forfalskning af 
lægemidler. Lægemidler (det være sig 
generiske produkter eller 
mærkevareprodukter), der ikke er 
godkendt til markedsføring i et givet land, 
men godkendt andetsteds, betragtes ikke 
som forfalskede.
Batcher af lavere kvalitet eller 
kvalitetsmangler eller manglende 
overholdelse af god 
fremstillingspraksis/god 
distributionspraksis i lovlige lægemidler 
betragtes ikke som forfalskning.
Bemærkninger:
(1) Forfalskning af lægemidler er 
svigagtig og forsætlig. Strafbart forsæt 
og/eller forsømmelse er faktorer, der skal 
tages hensyn til under retssagen, med 
henblik på pålæggelse af sanktioner.
(2) Dette omfatter enhver vildledende 
angivelse med hensyn til navn, 
sammensætning, styrke eller andre 
elementer.
(3) Det omfatter også enhver vildledende
angivelse med hensyn til fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland, 
indehaver af markedsføringstilladelse 
eller forsyningskæde. 
(4) Det vedrører alle et lægemiddels 
bestanddele."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en klar definition af forfalsket lægemiddel for klart at fokusere på 
bekæmpelse af forfalskning ved problemets kilde og undgå fortolkningsproblemer i 
forbindelse med forfalskede lægemidler og patenttvister eller produkter af lavere kvalitet.
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Ændringsforslag 30
Regina Bastos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 5) i artikel 1 indsættes 
følgende tekst som nr. 5a):
"5a. Forfalsket lægemiddel:
Ethvert lægemiddel, der forsætligt eller 
overlagt er blevet forfalsket i forhold til 
dets
(a) identitet, herunder navn og 
sammensætning, både med hensyn til 
indholdsstoffer, herunder hjælpestoffer 
og aktive indholdsstoffer samt doseringen 
heraf, og/eller
(b) kilden, herunder producent, 
producentland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelse, 
og/eller
(c) historie, herunder registre og 
dokumenter, der gør det muligt at finde 
frem til distributionskæden.
Kommissionen har beføjelse til at 
ajourføre denne definition på grundlag af 
de tekniske og videnskabelige fremskridt 
og/eller internationale aftaler.”

Or. pt

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør der indføres en definition af ”forfalskede lægemidler” i 
direktivets tekst.
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Ændringsforslag 31
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Efter nr. 5) i artikel 1 indsættes som 
nr. 5a):
"5a. Forfalsket lægemiddel:
Ethvert lægemiddel, der er blevet 
forsætligt forfalsket i forhold til dets
(a) identitet, herunder dets emballage, 
mærkning, navn eller sammensætning, 
såvel hvad angår dets bestanddele, 
herunder hjælpestoffer og virksomme 
bestanddele, som hvad angår doseringen 
af dem 
(b) kilden, herunder producent, 
producentland, oprindelsesland eller 
indehaver af markedsføringstilladelse, 
(c) historie, herunder registre eller 
dokumenter, der gør det muligt at 
identificere distributionskæden. 
I samarbejde med agenturet og 
medlemsstaternes myndigheder ajourfører 
Kommissionen denne definition på 
grundlag af de tekniske og videnskabelige 
fremskridt og internationale aftaler. 
Denne definition berører ikke lovgivning 
om intellektuel og industriel ejendomsret. 
Denne definition omfatter ikke 
produktionsfejl."

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden er der 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 eller 
produktionsfejl.
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Ændringsforslag 32
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 2 indsættes som stykke 3a: 
"3a. Intet i dette direktiv berører 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller 
forbyde salget af receptpligtige 
lægemidler via internettet."

Or. en

Begrundelse

Langt de fleste medlemsstater begrænser i øjeblikket salget af receptpligtige lægemidler via 
internettet. Disse begrænsninger bidrager bl.a. til at mindske rettighedskrænkeres muligheder 
for at stille forfalskede lægemidler til rådighed for offentligheden. Af hensyn til 
folkesundheden og i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør sådanne 
begrænsninger kunne opretholdes.

Ændringsforslag 33
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag 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.
Sikkerhedsforanstaltninger er 
obligatoriske for alle lægemidler på en 
begrænset liste over lægemidler, der 
udarbejdes af Kommissionen og 
medlemsstaterne efter høring af 
interessenter, herunder 
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patientorganisationer."

Or. en

Begrundelse

Risikovurdering af hvert lægemiddel kræver meget dyre teknologier og kan påvirke prisen på 
et givet lægemiddel og indebære en risiko for, at lægemidlet forfalskes. Det er derfor 
nødvendigt at udarbejde en begrænset liste over lægemidler, der falder ind under 
anvendelsesområdet. 

Ændringsforslag 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Kommissionens forslag 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."

Or. el

Begrundelse

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Ændringsforslag 35
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) holde ekstraomkostningerne på et så 
lavt niveau som muligt og sprede dem ud 
over hele forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Det vil ikke være tilstrækkeligt til at sikre almindelig adgang til meget dyre lægemidler, at 
ekstraomkostningerne holdes på et så lavt niveau som muligt. Det er vigtigt at sikre, at 
omkostningerne ved de nye sikkerhedsforanstaltninger, der foreslås, ikke i sidste ende væltes 
over på patienterne, og at de spredes ud over hele forsyningskæden: industrien, grossister, 
distributører og producenter af aktive bestanddele i lægemidler.

Ændringsforslag 36
Barbara Weiler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen angiver klart på 
den ydre emballage, når de oprindelige 
sikkerhedsforanstaltninger helt eller 
delvis er blevet fjernet eller tildækket.

Or. en

Begrundelse

Patienter og andre aktører i forsyningskæden skal udtrykkeligt informeres via en etiket på 
pakningen, hvis de oprindelige sikkerhedsforanstaltninger er blevet fjernet og erstattet.
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Ændringsforslag 37
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De i artikel 54, litra o), omhandlede 
sikkerhedsforanstaltninger må ikke helt 
eller delvist fjernes eller tildækkes, 
medmindre følgende betingelser er opfyldt:

(2) De i artikel 54, litra o), omhandlede 
sikkerhedsforanstaltninger må ikke helt 
eller delvist fjernes eller tildækkes, 
medmindre lægemidlernes identifikation, 
ægthed og sporbarhed er sikret og
følgende betingelser er opfyldt og 
lægemidlernes identitet, ægthed og 
sporbarhed er konstateret:

Or. pt

Begrundelse

Sikkerhedsforanstaltningerne bør garantere lægemidlets identifikation, ægthed og sporbarhed 
fra fabrik til forbruger. Lægemidlernes identitet, ægthed og sporbarhed bør fastslås under 
alle omstændigheder. 

Ændringsforslag 38
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De i artikel 54, litra o), omhandlede 
sikkerhedsforanstaltninger må ikke helt 
eller delvist fjernes eller tildækkes, 
medmindre følgende betingelser er opfyldt 
og lægemidlernes identitet, ægthed og 
sporbarhed er konstateret:

(2) De i artikel 54, litra o), omhandlede 
sikkerhedsforanstaltninger må ikke helt 
eller delvist fjernes eller tildækkes, 
medmindre følgende betingelser er opfyldt 
og lægemidlernes entydige identitet, 
ægthed og sporbarhed er konstateret:



PE439.069v01-00 24/37 AM\804410DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedsforanstaltninger anses for 
ækvivalente, såfremt de med samme 
effektivitet kan sikre identifikation, 
ægthed, sporbarhed og ubrudthed og har 
den samme tekniske sværhedsgrad med 
hensyn til kopiering. Hvis 
sikkerhedsforanstaltningen fjernes, 
erstattes eller tildækkes, finder denne 
betingelse også anvendelse på den nye 
sikkerhedsforanstaltning, medmindre den 
første sikkerhedsforanstaltning er skjult 
og derfor ikke kan erkendes.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at parallelimportører kan anvende ækvivalente sikkerhedsforanstaltninger under 
ompakningen, skal der i dette direktiv ud fra særlige kriterier indføres forskellige kategorier 
af ækvivalente sikkerhedsforanstaltninger; der skal tages højde for, at skjulte 
sikkerhedsforanstaltninger ikke kan verificeres uden forhåndsinformation.
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Ændringsforslag 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gennemføre artikel 
54, litra o), og denne artikels stk. 1 og 2.

Inden der foreslås specifikke 
foranstaltninger, jf. artikel 54, litra o), 
gennemfører Kommissionen en offentlig 
konsekvensvurdering af omkostninger og 
fordele ved eksisterende 
sikkerhedsforanstaltninger og hører de 
parter, der er involveret i gennemførelsen 
og anvendelsen af disse 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. el

Begrundelse

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Ændringsforslag 41
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gennemføre artikel 
54, litra o), og denne artikels stk. 1 og 2.

(4) Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gennemføre artikel 
54, litra o), og denne artikels stk. 1 og 2.  
Inden der foreslås en specifik 
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foranstaltning, jf. artikel 54, litra o), 
gennemfører Kommissionen en offentlig 
konsekvensvurdering af omkostninger og 
fordele ved eksisterende 
sikkerhedsforanstaltninger samt en 
høring af de parter, der er involveret i 
gennemførelsen og anvendelsen af disse 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der findes en række muligheder, når det gælder sikkerhedsforanstaltninger, der kan anvendes 
til at efterprøve lægemidlers ægthed, som f.eks. endimensional kode, datamatrice, 
forseglinger, hologrammer, RFID osv. Der gennemføres også pilotprojekter på nationalt 
plan, hvor man vurderer fordelene ved disse foranstaltninger. Inden Kommissionen udvælger 
en bestemt sikkerhedsforanstaltning, bør den gennemføre en konsekvensvurdering for at 
vurdere fordele og ulemper ved alle sikkerhedsforanstaltninger, der i øjeblikket er 
tilgængelige på markedet, og den bør tage hensyn til allerede indhøstede erfaringer og 
resultaterne af afsluttede pilotprojekter.

Ændringsforslag 42
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Forsyningskædens kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 
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Ændringsforslag 43
Regina Bastos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54a – stk. 4 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Antallet af tilfælde af forfalskninger i 
tredjelande og i Fællesskabet.

(b) Antallet af tilfælde af forfalskninger, 
navnlig i Unionen. 

Or. pt

Begrundelse

Situationen i mange tredjelande er helt forskellig fra situationen i Europa, når det gælder de 
kompetente myndigheders overvågning og tilsyn og respekten for intellektuel ejendomsret.

Ændringsforslag 44
Regina Bastos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedsforanstaltningerne (bortset fra 
serienummerering) pålægges ved 
afgrænsning af en eller flere kategorier af 
foranstaltninger, der skal anvendes i 
forbindelse med bestemte produkter eller 
produktkategorier. Kommissionens 
lægemiddeludvalg fastlægger kategorier 
omfattende sikkerhedsforanstaltninger 
med samme effektivitet, og 
foranstaltninger fra samme kategori 
betragtes som ækvivalente, for så vidt 
angår denne artikels stk. 2, litra b). 
Indehavere af fremstillingstilladelser kan 
frit vælge, hvilken specifik foranstaltning 
eller hvilke specifikke foranstaltninger de 
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ønsker at anvende inden for en kategori, 
medmindre Kommissionen angiver 
nærmere årsager til at kræve, at en 
bestemt sikkerhedsforanstaltning 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Ændringsforslag 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i 
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."

Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i 
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. 
Medlemsstaterne sikrer, at ejerskabet til 
og fortroligheden af data, der 
fremkommer ved anvendelsen af 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik 
på ægthedsvurdering af lægemidler, 
respekteres.



AM\804410DA.doc 29/37 PE439.069v01-00

DA

Or. el

Begrundelse

Når der anvendes sikkerhedsforanstaltninger med henblik på ægthedsvurdering af 
lægemidler, fremkommer der data, som kan være både personligt og kommercielt følsomme.  
Ejendomsretten til disse data bør respekteres.  Data vedrørende personligt medicinforbrug 
bør omfattes af den relevante databeskyttelseslovgivning og af nationale etiske regler for 
tavshedspligt.

Ændringsforslag 46
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i 
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."

Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i 
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. 
Medlemsstaterne sikrer, at ejerskabet til 
og fortroligheden af data, der 
fremkommer ved anvendelsen af 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik 
på ægthedsvurdering af lægemidler, 
respekteres.

Or. en

Begrundelse

Når der anvendes sikkerhedsforanstaltninger med henblik på ægthedsvurdering af 
lægemidler, fremkommer der data, som kan være både personligt og kommercielt følsomme.  
Ejendomsretten til disse data bør respekteres.  Data vedrørende personligt medicinforbrug 
bør omfattes af den relevante databeskyttelseslovgivning og af nationale etiske regler for 
tavshedspligt.
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Ændringsforslag 47
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vedtagelsen af foranstaltningerne i 
dette stykke tages der hensyn til i hvert 
fald alle følgende forhold:
(a) Systemets omkostningseffektivitet for 
at sikre, at alle anvendte foranstaltninger 
hviler på en cost-benefit-analyse. 
(b) Udgifterne til foranstaltningerne deles 
forholdsmæssigt mellem alle aktører i 
forsyningskæden og knyttes til prisen for 
det pågældende lægemiddel. 
(c) Systemets uafhængighed og de 
legitime interesser i at beskytte 
oplysninger af kommercielt fortrolig 
karakter og beskyttelsen af industrielle og 
kommercielle ejendomsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.
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Ændringsforslag 48
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Stk. 2 og 3 finder også anvendelse på 
indehavere af en fremstillingstilladelse, 
som helt eller delvis fjerner eller tildækker 
sikkerhedsforanstaltninger, som den 
oprindelige fremstiller frivilligt har 
anvendt på receptpligtige lægemidler i 
overensstemmelse med stk. 2. 

Or. en

Ændringsforslag 49
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85 c

Sammen med medlemsstaterne 
certificerer Kommissionen 
internetapoteker og opretter et register 
over akkrediterede internetapoteker. Et 
sådant register skal være tilgængeligt via 
en offentlig database.
Kommissionen opretter et EU-
kvalitetscertificeringslogo, der anføres på 
lovlige internetapotekers websteder. 
Kommissionen sikrer, at ingen ikke-
akkrediterede apoteker anvender EU-
logoet eller handler med lægemidler på 
det indre marked.
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Or. en

Begrundelse

Forbrugernes tillid til at købe lægemidler via internetapoteker skal styrkes, og distribution af 
forfalskede lægemidler på internettet skal mindskes.

Ændringsforslag 50
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85d

1. Kommissionen og medlemsstaterne 
vedtager foranstaltninger til at øge 
bevidstheden blandt den brede befolkning 
om de risici, der er forbundet med køb af 
lægemidler over internettet, og som kan 
omfatte: 
– advarsler øverst på internetsiden i 
søgemaskiner, når der søges efter 
lægemidler på internettet 
– informationskampagner i samarbejde 
med medlemsstaterne og patient- og 
forbrugerorganisationer 
– en lettilgængelig oversigt over 
akkrediterede internetapoteker.
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter proceduren i 
artikel 290 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 



AM\804410DA.doc 33/37 PE439.069v01-00

DA

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Ændringsforslag 51
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [18 måneder efter 
offentliggørelsen] Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
tage hensyn til den trussel mod 
folkesundheden, som forfalskning af 
lægemidler udgør. Sanktionerne skal være 
harmoniserede, effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsernes grovhed og 
have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den [18 
måneder efter offentliggørelsen] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Ved fastsættelsen af bestemmelser om sanktioner skal der tages hensyn til den trussel mod 
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folkesundheden, som forfalskning af lægemidler udgør. Sanktionerne bør derfor være 
strengere end dem, der finder anvendelse ved forfalskning eller efterligning af andre former 
for varer eller produkter.

Ændringsforslag 52
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118ba
Kommissionen opretter et netværk 
bestående af Kommissionen, agenturet og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og inddrager patient- og 
forbrugerorganisationer med det formål 
at sikre udvekslingen af information om 
de foranstaltninger, der træffes som led i 
bekæmpelsen af forfalskede lægemidler, 
herunder de gældende 
sanktionsordninger. 

Or. en

Begrundelse

For at forstå fænomenet forfalskede lægemidler korrekt, f.eks. hvilke faktorer der gør, at 
forbrugerne vælger at købe forfalskede lægemidler, og effektivt bekæmpe forfalskning er det 
vigtigt at etablere et samarbejde med patientorganisationer. Sidstnævnte kan medvirke til, at 
der indsamles vigtige data om patientadfærd, som f.eks. årsagerne til at købe forfalskede 
lægemidler. 
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Ændringsforslag 53
Ashley Fox

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) de bestemmelser, der er nødvendige 
for at efterkomme artikel 1, nr. 9), for så 
vidt det vedrører artikel 54a, stk. 5, samt 
artikel 54a, stk. 2, og artikel 54a, stk. 3, i 
den udstrækning, der henvises til dem i 
artikel 54a, stk. 5, i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, fra 
den [den konkrete dato 6 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes]

Or. en

Begrundelse

Da forfalskede lægemidler udgør en stigende risiko for patienterne, er der et akut behov for, 
at der indføres midlertidige foranstaltninger til styrkelse af patientsikkerheden, inden 
direktivet træder i kraft. Blandt disse midlertidige foranstaltninger bør der bl.a. være krav 
om, at indehavere af fremstillingstilladelser (herunder de ansvarlige for omemballering), som 
fjerner eller tildækker synlige sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes frivilligt af den 
oprindelige fremstiller, skal erstatte dem med tilsvarende synlige sikkerhedsforanstaltninger, 
og om, at de skal holdes fuldt ansvarlige i tilfælde af, at forfalskninger kommer ind i 
forsyningskæden som følge af deres handlinger. 

Ændringsforslag 54
Ashley Fox

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Da forfalskede lægemidler udgør en stigende risiko for patienterne, er der et akut behov for, 
at der indføres midlertidige foranstaltninger til styrkelse af patientsikkerheden, inden 
direktivet træder i kraft. Blandt disse midlertidige foranstaltninger bør der bl.a. være krav 
om, at indehavere af fremstillingstilladelser (herunder de ansvarlige for omemballering), som 
fjerner eller tildækker synlige sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes frivilligt af den 
oprindelige fremstiller, skal erstatte dem med tilsvarende synlige sikkerhedsforanstaltninger, 
og om, at de skal holdes fuldt ansvarlige i tilfælde af, at forfalskninger kommer ind i 
forsyningskæden som følge af deres handlinger. 

Ændringsforslag 55
Ashley Fox

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de bestemmelser, der er nødvendige 
for at efterkomme artikel 1, nr. 9), for så 
vidt det ikke vedrører artikel 54a, stk. 5, 
samt artikel 54a, stk. 2, og artikel 54a, stk. 
3, i den udstrækning, der henvises til dem 
i artikel 54a, stk. 5, i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, fra 
den [den konkrete dato 48 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes].

Or. en

Begrundelse

Da forfalskede lægemidler udgør en stigende risiko for patienterne, er der et akut behov for, 
at der indføres midlertidige foranstaltninger til styrkelse af patientsikkerheden, inden 
direktivet træder i kraft. Blandt disse midlertidige foranstaltninger bør der bl.a. være krav 
om, at indehavere af fremstillingstilladelser (herunder de ansvarlige for omemballering), som 
fjerner eller tildækker synlige sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes frivilligt af den 
oprindelige fremstiller, skal erstatte dem med tilsvarende synlige sikkerhedsforanstaltninger, 
og om, at de skal holdes fuldt ansvarlige i tilfælde af, at forfalskninger kommer ind i 
forsyningskæden som følge af deres handlinger. 
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Ændringsforslag 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller 
forbyde salget af receptpligtige 
lægemidler via internettet.

Or. el

Begrundelse

Langt de fleste medlemsstater begrænser salget af receptpligtige lægemidler via internettet. 
Disse begrænsninger søger at mindske de muligheder, producenter af forfalskede lægemidler 
har for at stille disse til rådighed for offentligheden. Af hensyn til folkesundheden og i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør det være tilladt at opretholde de gældende 
restriktioner.


