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KORT BEGRUNDELSE

Der er en stigning i Den Europæiske Union af lægemidler, der er forfalsket med hensyn til 
deres identitet, historie eller kilde. Forfalskede lægemidler kan indeholde underlødige eller 
forfalskede indholdsstoffer, ingen indholdsstoffer eller indholdsstoffer i den forkerte dosis, 
herunder aktive indholdsstoffer.

De udgør en stor trussel mod europæiske patienter og den europæiske industri, og der er stor 
bekymring i offentligheden og blandt politiske beslutningstagere over den stadige stigning i 
antallet af disse produkter, der har kunnet konstateres i Den Europæiske Union det seneste år.

Kommissionen ønsker at etablere et effektivt retsgrundlag for bekæmpelse af forfalskede 
lægemidler på det indre marked i Den Europæiske Union ved at indføre bedre sikkerhed og 
track and trace-systemer for lægemiddelemballage, forenkling af procedurerne, større 
gennemskuelighed og bedre kommunikation, bedre dataindsamling og evalueringsprocedurer, 
mere inddragelse af de berørte parter og indførelse af bedste praksis.

Selv om ordføreren udtrykker tilfredshed med forslaget, er hun af den opfattelse, at der kan 
foretages yderligere forbedringer, især med hensyn til spørgsmål om forbrugerbeskyttelse.
Hun foreslår derfor ændringsforslag efter følgende retningslinjer:

 Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør der være en definition af begrebet 
”forfalskede lægemidler” i direktivets tekst med et klart fokus på forbrugerbeskyttelse.

 Da det skønnes, at størstedelen af de forfalskede lægemidler kommer ind i det indre 
marked via internetsalg, synes det begrænsede fokus på den lovlige forsyningskæde at 
være utilstrækkeligt. Derfor opfordrer ordføreren Kommissionen til at aflægge 
beretning til Europa-Parlamentet og Rådet hvert andet år om virkningen af de 
foranstaltninger, der er indført ved dette direktiv, samt om behovet for yderligere 
harmonisering, navnlig hvad angår salg af lægemidler via internettet og håndkøbssalg 
af sådanne produkter.

 Via offentlige oplysningskampagner bør forbrugere af lægemidler gøres 
opmærksomme på de nye sikkerhedsforanstaltninger for lægemidler og farerne ved at 
købe lægemidler fra uautoriserede hjemmesider.

 De oplysninger, der føres ind i EF-databasen, skal være så specifikke som muligt.
Endvidere skal databasen indeholde tilfælde af forfalskede lægemidler, som er blevet 
opdaget på EU’s marked.

 Behandlingen af data under flere faser af track and trace-processen skal foregå i 
overensstemmelse med gældende fællesskabsret og national lovgivning om 
databeskyttelse og bør ikke kunne tjene kommercielle formål.

 Forfalskning af lægemidler er en alvorlig, organiseret kriminel aktivitet, der udgør en 
fare for menneskeliv. Derfor bør sanktioner mod forfalskning afspejle dette. Uden at 
krænke nærhedsprincippet er det vigtigt at styrke bestemmelserne om sanktioner i 
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direktivet.

 Med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, er 
komitologiproceduren blevet forældet. Derfor bør direktivets bestemmelser 
vedrørende komitologi erstattes af bestemmelser med henvisning til en af de nye 
procedurer, der er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(artikel 290 eller 291 i TEUF). Det korresponderende Udvalg om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed anmodes om at afklare dette spørgsmål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. (3a) Erfaringen viser, at når lægemidler 
købes på internettet, kan forbrugeren ikke 
altid kontrollere kildens ægthed. Desuden 
er yderligere vurdering påkrævet, for så 
vidt eventuelle farer ved 
håndkøbslægemidler angår. Af denne 
grund bør Kommissionen 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 fokus på 
spørgsmålet om, hvor vidt 
håndkøbslægemidler bør høre ind under 
dette direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

De fleste forfalskede produkter kommer ind på markedet via ulovlige hjemmesider.
Forbrugerne bør have mulighed for trygt at køb lægemidler via internettet og i håndkøb.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

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. 
Velinformerede forbrugere kunne bidrage til afsløring af forfalskede lægemidler på markedet.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De foreslåede 
sikkerhedsforanstaltninger og de 
indsamlede data fra identificering, 
godkendelse og sporing af lægemidler bør 
anvendes i overensstemmelse med 
gældende fællesskabsret og national 
lovgivning om databeskyttelse. Dette 
omfatter bl.a. oplysninger om 
distributionskanaler.
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Or. en

Begrundelse

Kravene med hensyn til databeskyttelse skal opfyldes. Især kunne oplysninger om 
distributionskanaler for lægemidler være af kommerciel nytte for indehavere af 
markedsføringstilladelser og burde derfor ikke stilles til rådighed for dem.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. -1) Efter nr. 5) i artikel 1 indsættes som 
nr. 5a):
“5a) Forfalskede lægemidler:

Ethvert lægemiddel, der er blevet 
forsætligt forfalsket i forhold til dets
a) identitet, herunder navn og 
sammensætning, både med hensyn til 
indholdsstoffer, herunder hjælpestoffer 
og aktive indholdsstoffer samt doseringen 
heraf,
b) kilden, herunder producent, 
producentland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelse,
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 internationale aftaler.”

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør der indføres en definition af ”forfalskede 
lægemidler” i direktivets tekst.



PA\801034DA.doc 7/11 PE438.139v01-00

DA

Ændringsforslag 5

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 følgende betingelser er opfyldt 
og lægemidlernes identitet, ægthed og 
sporbarhed er konstateret:

Or. en

Begrundelse

Lægemidlernes identitet, ægthed og sporbarhed bør fastslås under alle omstændigheder. 

Ændringsforslag 6

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. 
Navnlig skal oplysninger om 
distributionskanaler ikke stilles til 
rådighed til kommercielt brug."

Or. en

Begrundelse

Kravene med hensyn til databeskyttelse skal opfyldes. Især kunne oplysninger om 
distributionskanaler for lægemidler være af kommerciel nytte for indehavere af 
markedsføringstilladelser og burde derfor ikke stilles til rådighed for dem.
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“4a. Kommissionen iværksætter i 
samarbejde med agenturet og 
medlemsstaternes myndigheder en 
informationskampagne. Kampagnen skal 
øge forbrugernes bevidsthed om allerede 
eksisterende foranstaltninger til 
ægthedskonstatering, 
sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. 
hologrammer og forsegling) på 
lægemidlernes emballage og de risici, der 
er forbundet med at købe forfalskede 
lægemidler. Den skal især fokusere på 
uautoriserede og ikke-registrerede 
internetkilder.

Or. en

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. 
Velinformerede forbrugere kunne bidrage til afsløring af forfalskede lægemidler på markedet. 

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis konklusionen på et 
inspektionsbesøg som omhandlet i stk. 1 
er, at den pågældende ikke overholder de i 
fællesskabslovgivningen fastsatte 

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

principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis eller god 
distributionspraksis, indføres denne 
oplysning i den i stk. 6 omhandlede 
fællesskabsdatabase. Denne oplysning skal 
nærmere angive, hvilke principper, 
retningslinjer og regler der ikke er 
overholdt. Tilfælde, hvor forfalskede 
lægemidler er blevet opdaget på EU’s 
marked, skal også indberettes til denne 
database.

Or. en

Begrundelse

De oplysninger, som kommer ind på fællesskabsdatabasen, bør være så konkrete som muligt.

Ændringsforslag 9

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.

Med forbehold af nærhedsprincippet 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af dette 
direktivs bestemmelser og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne, der 
kan være af strafferetlig art, skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning samt bl.a. vedrøre 
følgende former for adfærd:

1) fremstilling af forfalskede lægemidler, 
aktive indholdsstoffer, hjælpestoffer, dele, 
materialer og tilbehør,
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2) levering eller tilbud om levering af, 
herunder mæglervirksomhed, handel 
med, opbevaring på lager, import og 
eksport af forfalskede lægemidler, aktive 
stoffer, hjælpestoffer, dele, materialer og 
tilbehør,

3) fremstilling af falske dokumenter eller 
manipulation af dokumenter,

4) medvirken og tilskyndelse til en af 
ovennævnte overtrædelser,

5) forsøg på at begå en af ovennævnte 
overtrædelser.
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

Forfalskning af lægemidler er en alvorlig kriminel aktivitet, der udgør en fare for 
menneskeliv. Sanktioner mod forfalskning bør afspejle dette.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 17 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 127 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 127c

Kommissionen aflægger senest den 30. 
juni 2012 og derefter hvert andet år 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om indvirkningen af de foranstaltninger, 
der er fastsat i dette direktiv, og behovet 
for yderligere harmonisering. Med 
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henblik herpå vurderer Kommissionen 
navnlig, om specifik harmonisering er 
nødvendig, hvad angår håndkøbssalg af 
lægemidler og salg af sådanne produkter 
via internettet. Endvidere vurderes 
forfalskede lægemidlers indgangssteder til 
markedet såvel som faren ved 
håndkøbslægemidler (OTC-lægemidler). 
Med rapporten følger eventuelt 
lovgivningsforslag. Om nødvendigt 
foreslås lovgivning, hvormed det tilsigtes 
at inddrage OTC-lægemidler under dette 
direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

De fleste af de forfalskede produkter kommer ind på markedet via ulovlige hjemmesider.
Forbrugerne skal have mulighed for sikkert at købe lægemidler via internettet og i håndkøb.
Desuden indgives der kun få data vedrørende spørgsmålet om, hvor og hvornår forfalskede 
lægemidler højst sandsynlig kommer ind i den lovlige distributionskæde.


