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Ændringsforslag 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 114 og 168,

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der er brug for et internationalt retsinstrument i form af en konvention, der er udformet med 
henblik på vedtagelse af ny lovgivning, bl.a. vedrørende en ny kriminel handling knyttet til 
lægemiddelkriminalitet, indførelse af særlige sanktioner for forfalskning og forringelse af 
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lægemiddelkvaliteten og fastsættelse af regler for retlig kompetence, så det bliver muligt at 
tage hensyn til ofrene for lægemiddelkriminalitet.

Ændringsforslag 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) En betragtelig del af de lægemidler, 
der købes over internettet, stammer fra 
websteder, som skjuler deres postadresse. 
Der bør derfor sondres mellem lovlige 
postordre- eller internetapoteker og den 
ulovlige forsyningskæde gennem ikke-
kontrolleret køb over internettet. 
Medlemsstaterne bør sikre, at salget af 
lægemidler over internettet uophørligt 
overvåges af særligt udpegede organer. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) EU-borgerne bør gøres 
opmærksomme på sundhedsfaren ved at 
bestille produkter fra ikke-kontrollerede 
websteder eller gennem den ulovlige 
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forsyningskæde. Kommissionen bør 
sammen med medlemsstaterne og i 
samarbejde med patient- og 
forbrugerorganisationer vedtage 
foranstaltninger til at øge befolkningens 
bevidsthed om de risici, der er forbundet 
med køb af lægemidler over internettet. 
Offentlige bevidstgørelseskampagner bør 
oplyse borgerne om, hvorvidt deres 
internetapotek er officielt registreret og 
kontrolleret af de offentlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Bevidstgørelse er et afgørende element i bekæmpelsen af udbuddet af forfalskede lægemiddel
gennem salg over internettet. Oplysningsinitiativer er af afgørende betydning, da en bevidst 
og velorienteret forbruger er i stand til at undgå forfalskede lægemidler. Patient- og 
forbrugerorganisationer har erfaring i at udbrede relevant, præcis og tilgængelig information 
til de pågældende grupper, som de har et indgående kendskab til.

Ændringsforslag 46
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Det er nyttigt at indføre en definition 
af begrebet "forfalsket lægemiddel" for at 
kunne skelne sådanne produkter fra 
lovlige, men uautoriserede lægemidler. 
Desuden bør produkter, som er 
autoriserede eller på anden vis lovlige, 
men som besidder kvalitative fejl, og 
lægemidler, som på grund af fejl under 
fremstillingen eller efterfølgende 
håndtering ikke opfylder kravene til god 
fremstillingspraksis eller god 
distributionspraksis, ikke forveksles med 
forfalskede lægemidler.

Or. en
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Begrundelse

Bevidst forfalskning af et lægemiddel er en kriminel handling. Det bør ikke betragtes på linje 
med manglende overensstemmelse med god fremstillingspraksis eller kvalitative fejl, som kan 
indtræde under normale fremstillingsbetingelser, og som behandles i åbenhed mellem 
lægemiddelproducenterne og myndighederne, som til stadighed er optaget af at beskytte 
folkesundheden. 

Ændringsforslag 47
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(6a) Det konstateres ofte, at forfalskede 
lægemidler er blevet distribueret som 
følge af bestillinger over internettet. Ifølge 
traktatens bestemmelser, navnlig artikel 
168 i TEUF, er medlemsstaterne 
ansvarlige for udformningen af 
lægemiddeldistributionen i sidste 
handelsled, navnlig apotekerne. Dette 
omfatter ligeledes reguleringen af 
lægemiddeldistribution via postordre eller 
internet. Ifølge Domstolens retspraksis 
kan medlemsstaterne inden for rammerne 
af deres vide skønsbeføjelse for så vidt 
angår de risici, som er forbundet med 
denne form for distribution, vedtage 
absolutte forbud mod forsendelse af 
receptpligtige lægemidler.

Or. de

Begrundelse

Direktivet skal overholde den gældende kompetencefordeling. Bestemmelser vedrørende 
apoteker og distribution af lægemidler i sidste handelsled henhører under medlemsstaterne. 
Langt størstedelen af medlemsstaterne forbyder postordreforretninger i forbindelse med 
receptpligtige lægemidler, hvilket Domstolen har bekræftet (jf. dom af 11.12.2003, sag C-
322/01), Deutscher Apothekerverband.
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Ændringsforslag 48
Vicky Ford

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, 
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.

(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 medicin kan identificeres, er ægte og kan 
spores. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på medicin 
indføres, bør der tages behørig højde for de 
særlige karakteristika ved visse lægemidler 
eller lægemiddelkategorier, f.eks. 
generiske lægemidler eller lægemidler, 
som leveres direkte af producenten uden 
deltagelse af tredjeparter som f.eks. 
grossister, forhandlere eller formidlere til 
strukturer, hvor produktet indgives 
patienten direkte. 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. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der på grundlag af risikovurderingen i artikel 54a, stk. 4, udvikles et effektivt 
system til sikring af, at lægemidler kan identificeres, er ægte og kan spores. Når der fastsættes 
sikkerhedsforanstaltninger, bør der tages højde for produktets særlige karakteristika for at 
undgå uforholdsmæssigt store udgifter. Det vil f.eks. være uhensigtsmæssigt at kræve sådanne 
foranstaltninger i forbindelse med lægemidler, der leveres direkte af producenten til en 
sundhedsinstitution, hvor produktet indgives patienten direkte. 
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Ændringsforslag 49
Patrizia Toia

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, 
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.

(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 medicin kan identificeres, er ægte og kan 
spores. Når systemet for obligatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger på 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. it

Begrundelse

Det er vigtigt at kunne sikre, at alle kategorier af lægemidler er ægte, uanset om de er 
receptpligtige eller ej. Alle lægemidler - både receptpligtige og håndkøbsmedicin - er 
specielle produkter, hvis virkning på menneskers sundhed kan vis sig katastrofal, hvis de 
forfalskes. Desuden er der en stigende tendens både nationalt og på europæisk plan til, at 
lægemidler skifter status fra at være receptpligtige til at kunne fås i håndkøb. Og endelig er 
det i nogle medlemsstater praksis at udskrive recepter for håndkøbsmedicin.
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Ændringsforslag 50
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med de berørte aktører selv kunne tage 
stilling til særlige aspekter ved teknologier 
til ægthedskonstatering, som de mener er 
bedst egnede i deres 
lægemiddeldistributionssystem, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

Direktivet vil stille krav om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballage, således at 
lægemidler kan ægthedsvurderes af grossister og apoteker. Særlige aspekter af 
ægthedsvurderingen bør kunne fastlægges på nationalt plan alt efter de behov, der gør sig 
gældende i den enkelte stats lægemiddeldistributionssystem. Nationale initiativer, der allerede 
er gennemført, eller som er ved at blive gennemført, bør respekteres.

Ændringsforslag 51
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med de berørte aktører selv kunne tage 
stilling til de særlige aspekter af 
ægthedskonstatering, som de mener er 
bedst egnede i deres 
lægemiddeldistributionssystem, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv.
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Or. de

Begrundelse

Det er vigtig at sikre ægtheden af både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Ændringsforslag 52
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med de berørte aktører selv kunne tage 
stilling til de særlige aspekter af 
ægthedskonstatering, som de mener er 
bedst egnede i deres 
lægemiddeldistributionssystem, under 
hensyntagen til de 
sikkerhedsforanstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Direktivet vil stille krav om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballage, således at 
lægemidler kan ægthedsvurderes af grossister og apoteker. Særlige aspekter af 
ægthedsvurderingen bør kunne fastlægges på nationalt plan alt efter de behov, der gør sig 
gældende i den enkelte stats lægemiddeldistributionssystem. Nationale initiativer, der allerede 
er gennemført, eller som er ved at blive gennemført, bør respekteres.

Ændringsforslag 53
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Teknologier, som gør det muligt at 
ægthedsvurdere og spore lægemidler, der 
foreligger i individuelle doseringer, kan 
være et effektivt middel til at bekæmpe 
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forfalskning af lægemidler, som bør 
undersøges indgående af de institutioner, 
der er ansvarlige for beskyttelse af 
folkesundheden i Europa.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at overveje alle tilgængelige teknologier for at bekæmpe dette fænomen, som 
skader de europæiske borgeres sundhed. 

Ændringsforslag 54
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at yde patienterne rettidig 
beskyttelse mod risici for forfalskede 
lægemidler bør der stilles krav om, at 
indehavere af fremstillingstilladelse, som 
helt eller delvis fjerner eller tildækker 
sikkerhedsforanstaltninger, som anvendes 
frivilligt, skal erstatte disse 
sikkerhedsforanstaltninger med 
tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger, 
som er udformet til at sikre, at 
receptpligtige lægemidler kan 
identificeres, er ægte og kan spores, så 
snart dette direktiv træder i kraft.

Or. en

Begrundelse

Selv efter at direktivet er trådt i kraft, er det næppe tænkeligt, at der vil blive indført konkrete 
foranstaltninger i de første år. Derfor bør midlertidige foranstaltninger fortsætte, indtil de 
endelige foranstaltninger bliver gennemført. Blandt disse foranstaltninger bør der bl.a. være 
krav om, at indehavere af fremstillingstilladelse (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 55
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Det kan også være nyttigt at anvende 
teknologier, som gør det muligt at 
ægthedsvurdere og spore lægemidler, der 
foreligger i individuelle 
doseringersformer (f.eks. kapsel, tablet 
eller forseglet indre emballage af væsker), 
da dette muliggør en bedre overvågning af 
produkterne på markedet.

Or. en

Begrundelse

Hvis man, som et supplement til de sikkerhedsforanstaltninger, der foreslås for lægemidlers 
emballage, anvender teknologier, der gør det muligt at ægthedsvurdere og spore lægemidler, 
der foreligger i individuelle doseringsformer, vil man hurtigt kunne afsløre forfalskede 
produkter, hvorved man vil kunne bidrage til at begrænse de sundheds- og sikkerhedsrisici, 
som forfalskede produkter udgør for patienterne. 

Ændringsforslag 56
Frédérique Ries

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 
etiketter 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. De strenge betingelser 
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skal sørge for tilstrækkelig beskyttelse 
mod, at forfalskede produkter kommer ind 
i forsyningskæden, og også afspejle, at 
indehavere af fremstillingstilladelse har 
en særlig diligenspligt over for den 
oprindelige fremstiller, indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for de relevante 
produkter og forbrugerne af disse 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Patienter og andre aktører i forsyningskæden bør informeres eksplicit via et mærke på 
pakningen, såfremt originale sikkerhedsforanstaltninger er blevet fjernet og udskiftet.

Ændringsforslag 57
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(10) For at øge pålideligheden i 
distributionskæden bør grossisterne enten 
selv eller lade et dertil godkendt organ 
kontrollere, at leverandørerne iagttager god 
distributionspraksis. 

(10) For at øge pålideligheden i 
distributionskæden bør grossisterne enten 
selv eller lade et dertil godkendt organ 
kontrollere, at leverandørerne iagttager god 
distributionspraksis. For også at gøre det 
muligt for indehavere af en tilladelse til at 
markedsføre lægemidler at spore 
distributionskæden bør grossisterne tillige 
oplyse indehaverne om de bestillinger, 
som grossisterne har modtaget.

Or. de
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Ændringsforslag 58
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(11a) EU-borgerne bør gøres 
opmærksomme på de risici, som opstår, 
når der bestilles lægemidler hos ulovlige 
leverandører. Der bør navnlig gøres en 
indsats for at fremme vedtagelsen af 
oplysningsforanstaltninger i 
medlemsstaterne og i hele Europa. 
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.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtig at sikre ægtheden af både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Ændringsforslag 59
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Der bør iværksættes 
oplysningskampagner både på nationalt 
og europæisk plan. Kommissionen bør 
sammen med medlemsstaterne vedtage 
effektive foranstaltninger til at øge 
befolkningens bevidsthed om de risici, der 
er forbundet med køb af lægemidler over 
internettet.

Or. it
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Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler. Det bør indtrængende frarådes 
befolkningen at købe lægemidler via ulovlige distributionskanaler. Det vil således være 
ønskeligt, om der tilrettelægges bevidstgørelseskampagner om dette emne såvel på nationalt 
som på europæisk plan.

Ændringsforslag 60
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag 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 relevant god 
fremstillingspraksis, der gælder i 
Fællesskabet, uanset om de pågældende 
bestanddele eller hjælpestoffer 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.

Or. en

Begrundelse

Både hjælpestoffer og virksomme lægemiddelbestanddele bør være genstand for relevant god 
fremstillingspraksis, der er udviklet på europæisk plan, under hensyntagen til deres 
særegenhed. Kommissionen bør opfordres til at udvikle god fremstillingspraksis specielt for 
henholdsvis virksomme lægemiddelbestanddele og for hjælpestoffer under hensyntagen til 
disse to forskellige bestanddeles særlige egenskaber og navnlig den omstændighed, at 
hjælpestoffer ikke har nogen terapeutisk virkning.
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Ændringsforslag 61
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Indehavere af 
markedsføringstilladelse bør underkaste 
farmaceutiske hjælpestoffer (bortset fra 
de virksomme lægemiddelbestanddele), 
som anvendes til fremstilling af 
lægemidler, passende kontrol, således at 
det sikres, at hjælpestofferne er egnet til 
brug i fremstillingen af lægemidler i 
overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis, og at kontrollen giver 
et passende niveau for beskyttelse af 
folkesundheden. 

Or. en

Begrundelse

Det er relevant at inddrage hjælpestoffer under anvendelsesområdet, såfremt de behandles 
separat i forhold til virksomme lægemiddelbestanddele, og såfremt der gælder specifikke 
krav, som er forskellige fra kravene til virksomme lægemiddelbestanddele. Indehaveren af en 
fremstillingstilladelse er ansvarlig for at sikre, at hjælpestofferne er af en kvalitet, der gør det 
egnet til formålet; denne bestemmelse indgår allerede i EU's fremstillingspraksis for 
humanmedicinske lægemidler. 

Ændringsforslag 62
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at gore det muligt at identificere 
hver enkelt pakke med receptpligtige 
lægemidler (bortset fra radioaktive 
lægemidler), bør visse 
produktkarakteristika (f.eks. produktkode, 
sidste anvendelsesdato, partinummer) 
figurere blandt 
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sikkerhedsforanstaltningerne. Disse 
oplysninger bør foreligge i et 
maskinlæsbart format, som er 
harmoniseret i hele Europa, og som følger 
en international kodningsstandard.

Or. en

Begrundelse

I et gennemgående produktkontrolsystem bør det være muligt at foretage systematisk kontrol 
af hver enkelt pakkes serienummer på tidspunktet for udlevering, inden den når ud til 
patienten. Dette kræver, at alle receptpligtige lægemidler, bortset fra radioaktive, er forsynet 
med et serienummer, som identificerer den enkelte pakke på en harmoniseret og 
standardiseret måde i hele Europa. 

Ændringsforslag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør bl.a. ved hjælp 
af Europol samarbejde om at gennemføre 
eksisterende begrænsninger for så vidt 
angår den ulovlige handel med 
lægemidler på internettet. 

Or. de

Ændringsforslag 64
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør også 
samarbejde med Europol om yderligere at 
stramme de allerede eksisterende 
restriktioner for den ulovlige handel med 
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lægemidler over internettet.

Or. it

Begrundelse

Samarbejdet mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af ulovlig distribution af lægemidler 
over internettet er nødvendigvis vidtrækkende og omfatter f.eks. udveksling af bedste praksis 
og teknologisk know-how. Dette samarbejde bør også udvides til Europol, som har erhvervet 
betragtelig erfaring på områder knyttet til online-kriminalitet.

Ændringsforslag 65
Judith A. Merkies

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, der er blevet 
forsætligt forfalsket i forhold til dets

a) identitet, herunder dets emballage, 
mærkning, navn og sammensætning, 
hvad angår dets bestanddele, herunder 
pakningsbestanddele, hjælpestoffer, 
virksomme bestanddele og doseringen af 
dem og/eller

b) kilde, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelse 
og/eller 

c) historie, herunder registre og 
dokumenter, der gør det muligt at 
identificere distributionskæden.
Kommissionen ajourfører i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaterne denne 
definition på grundlag af tekniske og 
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videnskabelige fremskridt og 
internationale aftaler.
Denne definition har ingen forbindelse til 
overtrædelser af lovgivning om 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
patentrettigheder.
I denne definition indgår ikke utilsigtede 
fremstillingsfejl."

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarhed er det nødvendigt med en definition af udtrykket 
forfalskede lægemidler, da der i øjeblikket hersker usikkerhed med hensyn til, 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 fremstillingsfejl.

Ændringsforslag 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

-1) Efter nr. 2) i artikel 1 indsættes 
følgende tekst som nr. 2a):
“2a. Ethvert lægemiddel, der er blevet 
forsætligt forfalsket i forhold til dets
a) egenskaber, herunder forpakning, 
mærkning, benævnelse samt 
sammensætning for så vidt angår såvel 
lægemiddelbestanddele som dosering,
b) fremstilling, herunder producent, 
producentland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelse
c) oprindelse, herunder registre og 
dokumenter, der identificerer 
distributionskæden. 
Kommissionen tilpasser denne definition 
til de tekniske og videnskabelige 
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fremskridt og internationale aftaler. 
Denne definition vedrører ikke 
overtrædelser af lovgivningen for 
patentrettigheder.
I denne definition indgår ikke 
fremstillingsfejl." 

Or. de

Ændringsforslag 67
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Efter nr. 3) i artikel 1 indsættes som nr. 
3a):

"3a) Hjælpestof: 

bestanddelene i en lægemiddelform bortset 
fra det virksomme stof. Hjælpestoffer er 
f.eks. fyldstoffer, disintegranter, 
smøremidler, farvestoffer, antioxidanter, 
konserveringsmidler, tilsætningsstoffer, 
stabilisatorer, fortykkelsesmidler, 
emulgatorer, opløsningsmidler, 
permeationsfremmere, smagskorrigerende 
stoffer og aromastoffer samt bestanddelene 
i lægemidlers ydre skal, f.eks. 
gelatinekapsler."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af udtrykket hjælpestof. Da et hjælpestof er en væsentlig del af 
det færdige lægemiddel er definitionen i overensstemmelse med EMEA CHMP's retningslinjer 
om hjælpestoffer.
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Ændringsforslag 68
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) 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) kilde, herunder fremstiller, 
fremstillingsland, oprindelsesland eller 
indehaver af markedsføringstilladelse 
c) historie, herunder registre og 
dokumenter, der gør det muligt at 
identificere distributionskæden.
Kommissionen ajourfører i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaterne denne 
definition på grundlag af tekniske og 
videnskabelige fremskridt og 
internationale aftaler.
Denne definition har ingen forbindelse til 
overtrædelser af lovgivningen for 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
patentrettigheder.
I denne definition indgår ikke 
fremstillingsfejl."

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og klarhed er det nødvendigt med en definition af udtrykket 
forfalskede lægemidler, da der i øjeblikket hersker usikkerhed med hensyn til, 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 fremstillingsfejl.
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Ændringsforslag 69
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 at 
foretage salg, køb eller fakturering af 
lægemidler, bortset fra fysisk håndtering 
og levering af lægemidler til 
offentligheden, og som ikke falder ind 
under definitionen af engrosforhandling af 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

De definitioner, der anvendes i direktivet, bør være letforståelige og ikke give anledning til 
nogen form for usikkerhed med hensyn til betydningen af dem. Derfor bør definitionerne 
sondre mellem handel og formidling, idet handel omfatter tilfælde, hvor den handlende ejer 
produktet, hvilket formidling ikke gør, mens der i hverken handel eller formidling indgår 
fysisk besiddelse af lægemidler og derfor heller ikke kontrol med håndteringen.

Ændringsforslag 70
Jorgo Chatzimarkakis

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) Personer, der har tilladelse til at 
levere lægemidler: 
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Personer eller organisationer, der har 
tilladelse til engrosforhandling af 
lægemidler, uden at det er til skade for 
personer eller organisationer, som er 
fritaget for kravet om tilladelse."

Or. de

Begrundelse

Definitionen "Personer, der har tilladelse til at levere lægemidler" indgår ikke i direktiv 
2001/83/EF, selv om udtrykket forekommer. For på effektiv vis at forhindre, at forfalskede 
lægemidler kommer ind i den lovlige distributionskæde, bør alle aktører i distributionskæden 
defineres præcist.

Ændringsforslag 71
Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 1 – nr. 18 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Efter nr. 18a) i artikel 1 indsættes som 
nr. 18b):
"18b) Personer, der har tilladelse til at 
levere lægemidler: 
personer eller enheder, der har en 
engrosforhandlingstilladelse, med 
forbehold for personer eller enheder, der 
er fritaget for at skulle have en tilladelse 
til at levere lægemidler."

Or. en

Begrundelse

 Der bør tilføjes en definition, der forklarer betydningen af "personer, der har tilladelse til at 
levere lægemidler", da dette udtryk anvendes i direktivet uden definition. Denne definition er 
nødvendig for at sikre en passende og kontinuerlig levering af lægemidler via personer, der 
har tilladelse til levere lægemidler til offentligheden. For at sikre en effektiv beskyttelse mod 
forfalskede lægemidler bør alle aktører i og i tilknytning til forsyningskæden identificeres 
klart, og deres aktiviteter bør defineres, omfattes af krav om tilladelse, kontrolleres og 
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inspiceres.

Ændringsforslag 72
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Langt størsteparten af medlemsstaterne forbyder i øjeblikket salg af receptpligtige lægemidler 
over internettet. Disse restriktioner medvirker bl.a. til at begrænse forfalskernes muligheder 
for at gøre forfalskede lægemidler tilgængelige til befolkningen generelt. Af hensyn til 
folkesundheden og i overensstemmelse med nærhedsprincippet bør disse restriktioner kunne 
fortsætte.

Ændringsforslag 73
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2a. Efter stk. 3 i artikel 1 indsættes stk. 
3a:
“3a. Bestemmelserne i dette direktiv 
begrænser på ingen måde 
medlemsstaternes ret til at begrænse eller 
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forbyde salg af lægemidler over 
internettet."

Or. de

Ændringsforslag 74
Amalia Sartori

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. Dette direktiv begrænser på ingen 
måde medlemsstaternes ret til at begrænse 
eller forbyde salg af lægemidler over 
internettet." 

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 75
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af fremstillingstilladelsen 
sikrer, at råvarerne, bortset fra de 
virksomme lægemiddelbestanddele, er 
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blevet vurderet som egnede til anvendelse 
i lægemidler. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen sikrer, at den 
procedure, hvorigennem vurderingen er 
opnået, er beskrevet i et kvalitetssystem, 
som de kompetente myndigheder har 
mulighed for at inspicere.

Or. en

Begrundelse

Forsyningskæderne for virksomme lægemiddelbestanddele og for hjælpestoffer er meget 
forskellige. Bestemmelserne for hjælpestoffer bør fastlægges i en særlig artikel, som klart 
adskiller dem fra de virksomme hjælpemiddelbestanddele. Overvågningen af fremstillere af 
hjælpestoffer og af forsyningskæden for råstoffer foregår gennem kvalitetssystemet for 
indehavere af fremstillingstilladelse under tilsyn af EU's sagkyndige person, og dette system 
er ligeledes underkastet regelmæssig inspektion.

Ændringsforslag 76
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjælpestofferne bør omfattes af deres 
egen gode fremstillingspraksis udviklet af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 84a.

Or. en

Begrundelse

Både hjælpestoffer og virksomme lægemiddelbestanddele bør være genstand for relevant god 
fremstillingspraksis, der er udviklet på europæisk plan, under hensyntagen til deres 
særegenhed. Kommissionen opfordres til at udvikle god fremstillingspraksis specielt for 
henholdsvis virksomme lægemiddelbestanddele og for hjælpestoffer under hensyntagen til 
disse to forskellige bestanddeles særlige egenskaber og navnlig den omstændighed, at 
hjælpestoffer ikke har nogen terapeutisk virkning.
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Ændringsforslag 77
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el

Ændringsforslag 78
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes:
"h) at underkaste importen af virksomme 
stoffer fra tredjelande en specifik og 
omhyggelig overvågning med henblik på 
at kontrollere overholdelse af god 
fremstillingspraksis samt aktivstoffernes 
iboende kvalitet."

Or. it

Begrundelse

Der er behov for at skærpe overvågningen, navnlig af importen af aktivstoffer fra tredjelande, 
og samtidig bør man holde sig for øje, at der skal sondres mellem kontrollen med god 
fremstillingspraksis og aktivstoffernes kvalitet på den ene side og med forfalskninger på den 
anden side, hvilket angår patenthaverne.
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Ændringsforslag 79
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el

Ændringsforslag 80
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principperne for, hvordan indehavere af 
fremstillingstilladelse sikrer, at 
hjælpestoffer er egnede til anvendelse i 
fremstillingsvirksomhed, der udføres 
under anvendelse af risikobaseret analyse 
i overensstemmelse med principperne for 
god fremstillingspraksis, vedtages i form 
af retningslinjer.

Or. en
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Begrundelse

Der bør udvikles tilpassede og proportionelle retningslinjer for hjælpestoffer og virksomme 
stoffer, da deres forsyningskæder er meget forskellige. Det foreslås at lade allerede 
eksisterende retningslinjer danne grundlag for kontrollen med hjælpestoffer og at udbygge 
dem med supplerende krav om nødvendigt. Dette forslag vil være en pragmatisk 
fremgangsmåde, som vil kunne opfylde kravene i den nuværende lovgivning og bygge på 
effektive systemer, der allerede findes.

Ændringsforslag 81
Angelika Niebler

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 lægemidler, der er 
receptpligtige i henhold til afsnit VI, og 
som ikke er radioaktive lægemidler eller 
lægemidler, der på grund af deres særlige 
egenskaber ikke egner sig til distribution 
gennem en grossist eller et apotek, og som 
derfor af producenten sælges direkte til en 
sundhedsstruktur, hvor de indgives 
patienten direkte.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der på grundlag af risikovurderingen i artikel 54a, stk. 4, udvikles et effektivt 
system, der kan sikre, at lægemidler kan identificeres, er ægte og kan spores. Når der 
fastsættes sikkerhedsforanstaltninger, bør der tages højde for produktets særlige 
karakteristika. Anvendelsen af sikkerhedsforanstaltninger bør vurderes på grundlag af 
produktkarakteristika og med det formål at sikre produktets ægthed. Nogle produkter kan kun 
indgives på et hospital. Anvendelsen af sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med disse 
produkter har ringe betydning for patientsikkerheden og kan forsinke adgangen til disse 
produkter.
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Ændringsforslag 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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 lægemidler, der er 
receptpligtige i henhold til afsnit VI, og 
som ikke er radioaktive lægemidler eller 
lægemidler, der på grund af deres særlige 
egenskaber ikke egner sig til distribution 
gennem en grossist eller et apotek, og som 
derfor af producenten sælges direkte til en 
sundhedsstruktur, hvor de indgives 
patienten direkte.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der på grundlag af risikovurderingen i artikel 54a, stk. 4, udvikles et effektivt 
system, der kan sikre, at lægemidler kan identificeres, er ægte og kan spores. Når der 
fastsættes sikkerhedsforanstaltninger, bør der tages højde for produktets særlige 
karakteristika. Anvendelsen af sikkerhedsforanstaltninger bør vurderes på grundlag af 
produktkarakteristika og med det formål at sikre produktets ægthed. Nogle produkter kan kun 
indgives på et hospital. Anvendelsen af sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med disse 
produkter har ringe betydning for patientsikkerheden og kan forsinke adgangen til disse 
produkter.

Ændringsforslag 83
Jorgo Chatzimarkakis

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 

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

sporbarhed for lægemidler, der er 
receptpligtige i henhold til afsnit VI,
bortset fra radioaktive lægemidler, der 
som følge af deres særlige egenskaber 
ikke er egnet til distribution via 
engroshandlere eller apoteker, og derfor 
via producenten afsættes direkte til 
hospitalerne, hvor de udleveres direkte til 
patienterne."

Or. de

Ændringsforslag 84
Patrizia Toia

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. it

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at alle kategorier af lægemidler er ægte, uanset om de er receptpligtige 
eller ej. Alle lægemidler - både receptpligtige og håndkøbsmedicin - er specielle produkter, 
hvis virkning på menneskers sundhed kan vise sig katastrofal, hvis de forfalskes. Desuden er 
der en stigende tendens både nationalt og på europæisk plan til, at lægemidler skifter status 
fra at være receptpligtige til at kunne fås i håndkøb.
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Ændringsforslag 85
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54 – nr. 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Disse sikkerhedsforanstaltninger skal 
anvendes uden forskelsbehandling 
mellem markedsføringskanalerne.

Or. de

Ændringsforslag 86
Judith A. Merkies

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 
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, udskifte eller tildække 
sikkerhedsforanstaltningen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at parallelforhandlere kan anvende sidestillede sikkerhedsforanstaltninger ved 
ompakning, bør dette direktiv indføre en sondring mellem forskellige kategorier af sidestillede 
foranstaltninger i forhold til særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 87
Vicky Ford

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 
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, udskifte eller tildække 
sikkerhedsforanstaltningen, medmindre 
den primære sikkerhedsforanstaltning er 
skjult og derfor ikke kan genkendes.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at parallelforhandlere kan anvende sidestillede sikkerhedsforanstaltninger ved 
ompakning, bør dette direktiv indføre en sondring mellem forskellige kategorier af sidestillede 
foranstaltninger i forhold til særlige karakteristika. 

Ændringsforslag 88
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis oprindelige 
sikkerhedsforanstaltninger helt eller 
delvis er blevet fjernet eller tildækket, skal 
indehavere af fremstillingstilladelse klart 
angive dette på den ydre emballage.
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Or. en

Begrundelse

Patienter og andre aktører i forsyningskæden bør informeres eksplicit via et mærke på 
pakningen, såfremt originale sikkerhedsforanstaltninger er blevet fjernet og udskiftet.

Ændringsforslag 89
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 54, litra o), omhandlede 
sikkerhedsforanstaltningerne skal 
anvendes uden forskelsbehandling 
mellem distributionskanaler. 

Or. en

Begrundelse

Hvis det fastslås, at bestemte lægemidler behøver yderligere sikkerhedsbeskyttelse, skal denne 
beskyttelse anvendes uanset distributionskanalerne for at undgå unødig forvirring. 

Ændringsforslag 90
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehaverne af en fremstillingstilladelse 
bør i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 85/374/EØF hæfte for skader, der 
forårsages af lægemidler, som er 
forfalskede med hensyn til identitet.

3. De indehavere af en 
fremstillingstilladelse, der er omtalt i stk. 
2, betragtes som producenter i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
85/374/EØF. De bør hæfte for skader, der 
påføres den oprindelige fremstiller, 



AM\804377DA.doc 35/52 PE439.067v01-00

DA

indehaveren af markedsføringstilladelsen 
og forbrugere af lægemidler, som er 
forfalskede med hensyn til identitet.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for præcisering for at sikre, at indehavere af fremstillingstilladelse, som 
omemballerer varer, holdes nøje ansvarlige for alle deres aktiviteter, herunder tilfælde, hvor 
forfalskede lægemidler kommer ind i forsyningskæden.

Ændringsforslag 91
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54 a – 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 
foranstaltning i overensstemmelse med 
artikel 54, litra o), gennemfører 
Kommissionen en offentlig 
konsekvensanalyse af omkostninger og 
fordele ved eksisterende 
sikkerhedsforanstaltninger samt en 
høring af de parter, der er involveret i 
gennemførelsen og anvendelsen af de 
pågældende sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger er der adskillige muligheder, der kan anvendes 
til at ægthedsvurdere lægemidler, f.eks. endimensionel kode, Data Matrix, forsegling, 
hologram, RFID mv. Inden der vælges en specifik sikkerhedsforanstaltning bør 
Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse for at evaluere fordele og ulemper ved alle 
sikkerhedsforanstaltninger, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet, og den bør overveje 
eksisterende erfaringer og resultater af gennemførte pilotprojekter.
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Ændringsforslag 92
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 
foranstaltning i overensstemmelse med 
artikel 54, litra o), gennemfører 
Kommissionen en konsekvensanalyse af 
omkostninger og fordele ved eksisterende 
sikkerhedsforanstaltninger samt en 
høring af de berørte parter om 
gennemførelsen og anvendelsen af de 
pågældende sikkerhedsforanstaltninger.

Or. it

Begrundelse

Der er adskillige muligheder inden for forfalskningsbekæmpende teknologier, f.eks. 
endimensionel kode, Data Matrix, forsegling, hologram, RFID mv. Inden der vælges en 
specifik sikkerhedsforanstaltning bør Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse for at 
evaluere fordele og ulemper ved alle sikkerhedsforanstaltninger, der i øjeblikket er 
tilgængelige på markedet, og den bør overveje eksisterende erfaringer og resultater af 
gennemførte pilotprojekter.

Ændringsforslag 93
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54 a - stk. 4 - afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens tekst Ændringsforslag

Inden Kommissionen vedtager 
foranstaltninger til gennemførelse af 
artikel 54, litra o), gennemfører den en 
offentlig konsekvensanalyse af 
omkostningerne og fordelene ved de 
eksisterende sikkerhedsforanstaltninger 
samt en høring af de parter, der er 
involveret i gennemførelsen og 
anvendelsen af de pågældende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Der findes en række valgmuligheder med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger: 
endimensionel kode, Data Matrix, forsegling, hologram osv. På nationalt niveau gennemføres 
pilotprojekter med henblik på at vurdere de forskellige fordele ved 
sikkerhedsforanstaltningerne. Kommissionen bør vurdere alle sikkerhedsforanstaltninger på 
markedet før den vælger en specifik sikkerhedsforanstaltning.

Ændringsforslag 94
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Tilfælde, hvor et lægemiddel leveres 
direkte uden deltagelse af tredjeparter 
som f.eks. grossister, forhandlere eller 
formidlere til en sundhedsstruktur, hvor 
det indgives patienten direkte.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54 a – 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 omkring data, der 
fremkommer ved anvendelsen af 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik 
på ægthedsvurdering af lægemidler, 
respekteres.

Or. it

Begrundelse

Når der anvendes sikkerhedsforanstaltninger med henblik på ægthedsvurdering af 
lægemidler, kan der fremkomme data, som kan være 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.

Ændringsforslag 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Der findes en række valgmuligheder med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger: 
endimensionel kode, Data Matrix, forsegling, hologram osv. På nationalt niveau gennemføres 
pilotprojekter med henblik på at vurdere de forskellige fordele ved 
sikkerhedsforanstaltningerne. Kommissionen bør vurdere alle sikkerhedsforanstaltninger på 
markedet før den vælger en specifik sikkerhedsforanstaltning. 

Ændringsforslag 97
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 54 a – 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 omkring 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 98
Vicky Ford

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 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

Begrundelse

Selv efter at direktivet er trådt i kraft, er det næppe tænkeligt, at der vil blive indført konkrete 
foranstaltninger i de første år. Derfor bør midlertidige foranstaltninger fortsætte, indtil de 
endelige foranstaltninger bliver gennemført. Blandt disse foranstaltninger bør der bl.a. være 
krav om, at indehavere af fremstillingstilladelse (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 99
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fra den [den konkrete dato 18 
måneder efter offentliggørelsen + en dag 
indsættes] skal alle receptpligtige 
lægemidler, som ikke er radioaktive 
lægemidler, fra tidspunktet for frigivelsen 
af partiet, jf. artikel 51, bære et 
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serienummer, som klart identificerer den 
individuelle pakke. Serienummeret bør 
indarbejdes i en internationalt anerkendt 
og harmoniseret kodningsstandard.

Or. en

Begrundelse

 I et gennemgående produktkontrolsystem bør det være muligt at foretage systematisk kontrol 
af hver enkelt pakkes serienummer på tidspunktet for udlevering, inden den når ud til 
patienten. Dette kræver, at alle receptpligtige lægemidler, bortset fra radioaktive, er forsynet 
med et serienummer, som identificerer den enkelte pakke på en harmoniseret og 
standardiseret måde i hele Europa. 

Ændringsforslag 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

4a. I en overgangsperiode på tre år skal 
sikkerhedsforanstaltningerne anses for 
ligeværdige, såfremt de i samme omfang 
gør det muligt at fastslå lægemidlets 
identitet, ægthed og ubrudte sporbarhed, 
uden at den indre emballage åbnes, eller 
de i samme grad vanskeliggør kopiering.
Dette gælder ligeledes for den nye 
sikkerhedsforanstaltning, når der er tale 
om at fjerne, udskifte eller tildække 
sikkerhedsforanstaltningen, medmindre 
den primære sikkerhedsforanstaltning er 
skjult og derfor ikke kan genkendes.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at der i fremtiden vil gælde ensartede sikkerhedsforanstaltninger i hele 
EU.
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Ændringsforslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 77 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Medlemsstaterne tilsender agenturet en 
kopi af den i stk. 1 omhandlede tilladelse. 
Agenturet indgiver oplysningerne i den
fællesskabsdatabase, der er omhandlet i 
artikel 111, stk. 6. På anmodning af 
Kommissionen eller af en medlemsstat skal 
medlemsstaterne fremlægge alle nyttige 
oplysninger om de individuelle tilladelser, 
de har udstedt i henhold til stk. 1."

"4. Medlemsstaterne tilsender agenturet en 
kopi af den i stk. 1 omhandlede tilladelse. 
Agenturet indgiver oplysningerne i den 
fællesskabsdatabase, der er omhandlet i 
artikel 111, stk. 6. På anmodning af 
Kommissionen eller af en medlemsstat skal 
medlemsstaterne inden for en rimelig frist 
fremlægge alle nyttige oplysninger om de 
individuelle tilladelser, de har udstedt i 
henhold til stk. 1."

Or. el

Ændringsforslag 102
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) opbevare dokumentation, der enten kan
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:

e) 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,
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
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- den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse

- den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse

Or. en

Ændringsforslag 103
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

ba) Følgende punkt j) indsættes:
"j) på opfordring fra en indehaver af en 
medicinsk markedsføringstilladelse oplyse 
denne om de ordrer på lægemidler, som 
de har modtaget. Oplysningen skal som 
minimum indeholde navn og adresse på 
ordregiveren samt de i litra 4), første til 
fjerde led, nævnte oplysninger. 

Or. de

Ændringsforslag 104
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) Som artikel 84a indsættes:
"Artikel 84a
Kommissionen offentliggør retningslinjer 
for særlig god fremstillingspraksis for 
virksomme lægemiddelbestanddele og 
særlig god fremstillingspraksis for 
hjælpestoffer. Den hører med henblik
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herpå Udvalget for Farmaceutiske 
Specialiteter oprettet ved Rådets direktiv 
75/319/EØF og Lægemiddeludvalget 
oprettet ved Rådets afgørelse 
75/320/EØF."

Or. en

Begrundelse

Både hjælpestoffer og virksomme lægemiddelbestanddele bør være genstand for relevant god 
fremstillingspraksis, der er udviklet på europæisk plan, under hensyntagen til deres 
særegenhed. Kommissionen bør opfordres til at udvikle god fremstillingspraksis specielt for 
henholdsvis virksomme lægemiddelbestanddele og for hjælpestoffer under hensyntagen til 
disse to forskellige bestanddeles særlige egenskaber og navnlig den omstændighed, at 
hjælpestoffer ikke har nogen terapeutisk virkning.

Ændringsforslag 105
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag 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. 
726/2004 eller af en medlemsstats 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Endvidere finder bestemmelserne i artikel 
80, litra d)-h) anvendelse.

Personer, der handler med eller formidler
lægemidler, sørger for, at de handlede eller 
formidlede lægemidler er omfattet af en 
markedsføringstilladelse, der er udstedt i 
henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 
eller af en medlemsstats kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
dette direktiv. 

De pågældende personer underretter den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de er etableret.

De pågældende personer underretter den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de er etableret, og denne myndighed 
underretter agenturet.

Or. en

Begrundelse

Personer og enheder, der handler med eller formidler lægemidler, bør være forpligtet til at 
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kontrollere, at de handlede eller formidlede produkter er omfattet af en gyldig 
markedsføringstilladelse. Den nationale anmeldelsesprocedure bør styrkes af en 
fællesskabsdatabase, jf. kravene til indehavere af tilladelse til engrosforhandling af 
lægemidler, for at skabe gennemsigtighed blandt alle deltagere.

Ændringsforslag 106
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag 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. 
726/2004 eller af en medlemsstats 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Endvidere finder bestemmelserne i artikel 
80, litra d)-h) anvendelse.

Personer, der handler med eller formidler
lægemidler, sørger for, at de handlede eller 
formidlede lægemidler er omfattet af en 
markedsføringstilladelse, der er udstedt i 
henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 
eller af en medlemsstats kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"AFSNIT VIIa

INTERNETSALG

Artikel 85c
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1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter om et EU-logo, der skal 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 retsakter, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter proceduren 
i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. 

2. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at sikre, at alle registrerede 
internetapotekwebsteder, der er 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, og det bør 
derfor indgå i dette direktiv.

Ændringsforslag 108
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 88 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) I artikel 88 indsættes som stykke 1a:
“1a. Medlemsstaterne udvikler i 
samarbejde med Kommissionen og efter 
høring af de berørte parter en 
informationsstrategi vedrørende 
lægemiddelleverandørers troværdighed. 
Denne strategi bør tage højde for de 
forskellige nationale lovgivninger til 
regulering af handlen med lægemidler og 
for risikoen ved visse handelsmetoder for 
lægemidler såsom ulovlige 
internetkanaler."

Or. it

Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler. Det bør indtrængende frarådes 
befolkningen at købe lægemidler via ulovlige distributionskanaler. Det vil således være 
ønskeligt, om der tilrettelægges bevidstgørelseskampagner om dette emne såvel på nationalt 
som på europæisk plan.

Ændringsforslag 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

"Artikel 88b
Medlemsstaterne udvikler i samarbejde 
med Kommissionen og efter høring af de 
berørte parter en informationsstrategi 
vedrørende lægemiddelleverandørers
troværdighed. Strategien skal tage hensyn 
til de mange forskellige nationale 
lovgivninger om levering af lægemidler 
samt de risici, som er forbundet med visse 
former for levering af lægemidler og 
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ulovlig handel på internettet.

Or. de

Begrundelse

Internettet er den vigtigste kilde til forfalskede lægemidler. EU-borgerne bør rådes til ikke at 
bestille lægemidler gennem ulovlige kanaler. Der bør navnlig gøres en indsats for at fremme 
vedtagelsen af oplysningsforanstaltninger i medlemsstaterne og i hele Europa.

Ændringsforslag 110
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 97 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) I artikel 97 indsættes som stk. 5a:
"5a. Kommissionen sikrer i samarbejde 
med agenturet og nationale myndigheder, 
at fremstillere, importører, grossister, 
forhandlere og formidlere enten i 
fællesskab eller enkeltvis iværksætter 
offentlige oplysningskampagner (via 
pressen, tv, radio, internettet) for at øge 
forbrugernes bevidsthed om de risici, der 
er forbundet med at købe lægemidler over 
internettet."

Or. en

Begrundelse

Borgerne har behov for at blive gjort opmærksom på de risici, der er forbundet med at købe 
lægemidler over internettet, og for oplysninger om, hvordan man kan skelne autoriserede 
onlineapoteker fra ulovlige distributører. I betragtning af de finansielle ressourcer, der er til 
rådighed for fremstillere, importører, grossister, forhandlere og formidlere, og i betragtning 
af at det er i deres egen interesse at beskytte deres forbrugere og deres omdømme, bør 
oplysningskampagnerne ledes af sektoren selv, mens Kommissionen kan tildeles en rolle som 
supervisor med den opgave at sikre, at kampagnerne faktisk gennemføres.
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Ændringsforslag 111
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
121, stk. 2, retningslinjer for nærmere 
fortolkning af bestemmelserne i stk. 1, litra 
a)-d), og sikrer med passende midler og 
eventuelt også med ekstraordinære midler 
kontrol med og efterfølgende overvågning 
af aktivstoffernes kvalitet og af 
sikkerheden.

Or. it

Begrundelse

Der er behov for en skærpelse af overvågningen, navnlig af importen af aktivstoffer fra 
tredjelande, og samtidig bør man holde sig for øje, at der skal sondres mellem kontrollen med 
god fremstillingspraksis og aktivstoffernes kvalitet på den ene side og med forfalskninger på 
den anden side, hvilket angår patenthaverne.

Ændringsforslag 112
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el

Ændringsforslag 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118ca

Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder tæt med Europarådet om 
vedtagelsen af en europæisk konvention 
om bekæmpelse af forfalskning af 
lægemidler og handel med forfalskede 
lægemidler. Konventionen skal dække 
både de civilretlige og de strafferetlige 
aspekter ved forfalskning og handel med 
forfalskede lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Forfalskning af lægemidler er blevet en aktivitet, som internationale kriminelle netværk står i 
spidsen for, og det er ikke muligt at komme dette folkesundhedsproblem til livs alene inden for 
EU's grænser. EU og medlemsstaterne bør derfor støtte undertegningen og ratificeringen af 
Europarådets nye internationale konvention.
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Ændringsforslag 114
Vicky Ford

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag 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 6 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 6 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 24 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 
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 
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.

c) 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 



PE439.067v01-00 52/52 AM\804377DA.doc

DA

artikel 54a, stk. 5, i direktiv 2001/83/EF 
som ændret ved nærværende direktiv, fra 
den [den konkrete dato 6 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes]
d) 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 48 måneder efter 
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.

Or. en

Begrundelse

Selv efter at direktivet er trådt i kraft, er det næppe tænkeligt, at der vil blive indført konkrete 
foranstaltninger i de første år. Derfor bør midlertidige foranstaltninger fortsætte, indtil de 
endelige foranstaltninger bliver gennemført. Blandt disse foranstaltninger bør der bl.a. være 
krav om, at indehavere af fremstillingstilladelse (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. 


