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KORT BEGRUNDELSE

Det forhold, at den lovlige forsyningskæde tilføres forfalskede lægemidler, er en trussel mod 
hele det europæiske lægemiddelsystem, eftersom det undergraver den tillid, som borgerne har 
til kvaliteten af de lægemidler, de kan købe på apoteker og andre lovlige distributionssteder.   

Forekomsten af forfalskede lægemidler er stærkt stigende i alle EU-lande. Ifølge WHO-skøn 
er 1 % af de lægemidler, der i dag sælges til EU-borgerne via den lovlige forsyningskæde, 
forfalskede. Det betyder, at forfalskede lægemidler kan indeholde bestanddele, der er 
forfalskede eller af dårlig kvalitet, eller at de måske ikke indeholder nogen bestanddele eller 
indeholder bestanddele i forkert dosering, også virksomme bestanddele. 

Selv om dette fænomen endnu er af begrænset omfang i Europa i forhold til andre dele af 
verden, navnlig Afrika, får en række aspekter os til at mene, at det er nødvendigt med en 
hurtig og konsekvent indsats fra Den Europæiske Unions side. 

Et første foruroligende aspekt er, at risikoprofilen har ændret sig. Mens det tidligere forholdt 
sig sådan, at det fortrinsvis var de såkaldte livsstilslægemidler, der blev forfalsket, ses der nu 
en kraftig stigning i antallet af forfalskede innovative og livreddende lægemidler.  

For det andet har fænomenet allerede antaget foruroligende dimensioner. Kommissionen 
skønner, at der i EU hvert år sælges 1,5 mio. forfalskede pakninger via den lovlige 
forsyningskæde. Hvad der er endnu mere foruroligende er det forhold, at dette tal hvert år 
stiger med gennemsnitligt 10-20 %. Med en stigningsrate på 10 % ville antallet af forfalskede 
lægemiddelpakninger inden for den lovlige forsyningskæde være nået op på 42 mio. i 2020. 
Ifølge andre mere pessimistiske skøn kunne der blive tale om en stigningsrate på 30 %, 
således at dette tal ligefrem ville nå op på 192 mio.

Som det udvalg, der har industri og forskning som sagsområde, kan vi ikke ignorere den 
alvorlige trussel, som dette fænomen udgør, ikke blot mod folkesundheden, men også mod en 
af de sektorer, der har allerstørst betydning for den europæiske økonomi. EU har omkring 3 
700 lægemiddelvirksomheder med 634 000 ansatte og en omsætning på over 170 mia. Af 
disse virksomheder er 40 %, dvs. omkring 1 500 virksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. I alt investerer sektoren årligt over 26 mia. EUR i forskning og udvikling, 
hvilket svarer til 17 % af EU's samlede udgifter hertil. Det er derfor vigtigt at forhindre illoyal 
konkurrence fra ikke-EU-producenter, der bringer virksomme lægemiddelbestanddele i 
omsætning på EU-markedet, uden at det reelt kontrolleres, om de er fremstillet under 
overholdelse af god fremstillingspraksis. På denne måde vil man også kunne beskytte 
borgernes sundhed.

Selv om Kommissionen med dette forslag har gjort de bekymringer, som Europa-Parlamentet 
gav udtryk for i skriftlig erklæring 61/2006 om aktive stoffer i lægemidler, til sine, er der 
stadig forskellige aspekter, som bør præciseres nærmere og tillægges større vægt. 

Frem for alt er det vigtigt med en klar og utvetydig definition, ikke blot af emnet for dette 
forslag - dvs. forfalskede lægemidler - men også af alle aktører i distributionskæden, f.eks.  
forhandlere og formidlere, som skal drive virksomhed på grundlag af tilladelser og respektere 
ordninger for god praksis på samme måde som producenter og distributører. Dette skal også 
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gælde for parallelforhandlere, som skal være underkastet klare forpligtelser og streng kontrol.

Dernæst er det nødvendigt ikke blot at styrke og sikre generel gennemførelse af inspektioner 
på alle produktionsfaciliteter, som eksporterer råvarer, der anvendes i lægemiddelindustrien, 
herunder virksomme bestanddele, for at skaffe sikkerhed for, at der er sket overholdelse af 
god fremstillingspraksis, men også at sørge for beskyttelse af folkesundheden ved hjælp af et 
effektivt sporbarhedssystem. 

Selv om vi på den ene side glæder os over forslaget om at skabe et system med gensidig 
anerkendelse sammen med de eksportlande, der garanterer en produktionskvalitet, der kan 
måle sig med kvaliteten i EU, er det på den anden side vigtigt at ændre Kommissionens 
forslag for at sikre, at den første inspektion på stedet sker inden det pågældende lands 
optagelse på listen og ikke inden for en frist på tre år efter optagelsen. På denne måde bliver 
det muligt reelt at forvisse sig om pålideligheden af de garantier, som disse lande har givet, 
inden de får tilladelse til at bringe deres produkter ind på EU-markedet. 

Den garanti, der kræves af producenter, som ikke kommer fra et land, med hvilket EU har 
indgået en aftale af ovennævnte art, er ikke fyldestgørende nok. Faktisk gives disse 
producenter tilladelse til at eksportere deres produkter til EU, hvis eksporttredjelandet har 
afgivet en skriftlig erklæring om, at produkterne opfylder kvalitetskravene. Det er klart, at 
denne procedure ikke blot ikke er forbundet med nogen som helst reel garanti, men også vil 
afholde et land fra at indgå aftaler med EU om gensidig anerkendelse. 

Herudover er det vigtigt at behandle andre spørgsmål som f.eks. internetsalg og muligheden 
af også at anbringe sikkerhedsforanstaltninger på ikkereceptpligtige lægemidler, når der 
hersker begrundet mistanke om, at disse kunne blive forfalsket.

 Eftersom forslaget ikke indeholder bestemmelser om obligatoriske inspektioner på alle 
produktionsfaciliteter, henledes opmærksomheden til sidst på, at fristen for direktivets 
ikrafttræden er alt for lang.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 tekst Ændringsforslag

(3a) Erfaringen viser, at det, når 
lægemidler sælges over internettet, ikke er 
muligt for forbrugerne med tilstrækkelig 
sikkerhed at finde frem til, om de 
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erhvervede lægemidler indgår i den 
lovlige forsyningskæde, og om de således 
er sikre. Kommissionen bør i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder undersøge dette forhold og 
om fornødent forelægge et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på at beskytte EU-borgernes sundhed. 

Or. it

Begrundelse

Det udbredte salg af lægemidler over internettet giver anledning til stor bekymring.  Da der 
imidlertid ikke er gennemført en undersøgelse, der gør det muligt at danne sig et klart billede 
af situationen, vil det næppe være hensigtsmæssigt at udvide det foreliggende forslag til dette 
område. Det forekommer derimod nærliggende at anmode de forskellige institutionelle 
aktører om at undersøge problemet og om fornødent at forelægge et lovgivningsmæssigt 
forslag, der kan tage denne udfordring op.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv berører ikke 
bestemmelser vedrørende intellektuel og 
industriel ejendomsret og har til formål at 
forhindre, at forfalskede lægemidler 
kommer ind i den lovlige forsyningskæde.  

Or. it

Begrundelse

Det forhold, at den lovlige forsyningskæde tilføres forfalskede lægemidler, er ikke kun en 
meget alvorlig farekilde for folkesundheden, men også anledning til alvorlig bekymring for 
denne europæiske industrisektor og navnlig dens SMV.  Det er derfor nødvendigt at beskytte 
de intellektuelle og industrielle rettigheder for at beskytte den europæiske 
lægemiddelindustris betydelige investeringer i forskning og udvikling.  
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

(5) Distributionsnettet for lægemidler er i 
dag uhyre komplekst og omfatter mange 
aktører, der ikke nødvendigvis er grossister 
som defineret i direktiv 2001/83/EF, f.eks. 
forhandlere og formidlere. For at sikre 
pålidelighed i distributionskæden bør 
lægemiddellovgivningen omhandle alle 
aktører i distributionskæden, dvs. ikke blot 
distributører, der aftager, opbevarer, 
oplagrer og leverer lægemidler, men også 
personer, der er involveret i transaktioner 
uden at håndtere lægemidlerne, f.eks. 
forhandlere og formidlere. Der bør
indføres en klar og utvetydig definition af 
disse aktører og deres ansvar, og de bør 
underlægges rimelige regler, så det på alle 
praktisk gennemførlige måder udelukkes, 
at der er en mulighed for, at lægemidler, 
som er forfalskede med hensyn til identitet, 
historie eller oprindelse, kommer ind i den 
lovlige forsyningskæde i Fællesskabet. Det 
er navnlig nødvendigt, at disse aktører har 
en forskriftsmæssig tilladelse til at udøve 
deres virksomhed, og at denne varetages i 
overensstemmelse med god praksis som 
defineret af Kommissionen i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder i lighed med, hvad der 
allerede gælder for producenter og 
distributører af lægemidler.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle aktører, der arbejder i 
sektoren, og ikke kun grossister. For at sikre, at systemet virkelig kan beskytte 
folkesundheden, er det nødvendigt klart at definere de forskellige aktørers ansvar og lade dem 
alle omfatte af en konsekvent ordning for godkendelse, kontrol og god praksis. Dette bør også 
gælde for parallelforhandlere.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til nye risikoprofiler 
og for samtidig at sikre, at det indre 
marked for lægemidler fungerer, bør der på 
fællesskabsplan indføres 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, 
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, ikkereceptpligtige 
lægemidler og lægemidler, der, uden at 
producenten på nogen måde optræder 
som formidler, sælges direkte til den 
struktur, inden for hvilken patienter 
behandles med lægemidlet.  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 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 systemet for 
sikkerhedsforanstaltninger indføres, bør der tages højde for særlige karakteristika ved 
produktet for at undgå uforholdsmæssigt store udgifter. F.eks. vil det være uhensigtsmæssigt 
at kræve sådanne foranstaltninger i forbindelse med lægemidler, som producenten sælger 
direkte, uden om formidlere, til den sundhedsfacilitet, der behandler patienter med de 
pågældende lægemidler.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(12) Forfalskninger af virksomme 
lægemiddelbestanddele indebærer en risiko 
for forekomst af virksomme 
lægemiddelbestanddele af dårlig kvalitet. 
Denne risiko bør imødegås. 
Lægemiddelfremstillere bør ikke mindst 
enten selv eller lade et dertil godkendt 
organ kontrollere, at leverandøren 
(fremstilleren) af virksomme 
lægemiddelbestanddele iagttager god 
fremstillingspraksis.

(12) Forfalskninger af virksomme 
lægemiddelbestanddele indebærer en risiko 
for forekomst af virksomme 
lægemiddelbestanddele af dårlig kvalitet. 
Denne risiko bør imødegås ved at 
kombinere et effektivt kontrolsystem med 
et sporbarhedssystem for virksomme 
lægemiddelbestanddele. 
Lægemiddelfremstillere bør ikke mindst 
selv kontrollere, at leverandøren 
(fremstilleren) af virksomme 
lægemiddelbestanddele iagttager god 
fremstillingspraksis.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden bør medlemsstaternes kompetente myndigheder i 
samarbejde med EMEA inspicere produktionsfaciliteterne. Eventuel tilstedeværelse af et antal 
private godkendte organer vil svække garantien for inspektionernes kvalitet, skabe forvirring 
med hensyn til, hvem der er ansvarlig for inspektionsresultaternes nøjagtighed, og skabe et 
risikabelt klientforhold mellem den inspicerede virksomhed og inspektionsorganet, som vil 
kunne føre til korruption. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(13) Fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele bør være genstand 
for god fremstillingspraksis, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele i tredjelande bør 
det sikres, at bestemmelserne om 

(13) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden bør
fremstilling af virksomme 
lægemiddelbestanddele være genstand for 
god fremstillingspraksis, uanset om de 
pågældende bestanddele er fremstillet i 
Fællesskabet eller er importeret. Ved 
fremstilling af virksomme 
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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.

lægemiddelbestanddele i tredjelande bør 
det gennem obligatoriske og regelmæssige 
inspektioner foretaget af de kompetente 
fællesskabsmyndigheder eller af 
myndigheder, med hvilke der er indgået 
aftaler om gensidig anerkendelse, sikres, 
at god fremstillingspraksis overholdes; 
inspektionerne skal også omfatte 
virksomme lægemiddelbestanddele.

Or. it

Begrundelse

Det er afgørende med sikkerhed for virksomme lægemiddelbestanddeles oprindelse og 
kvalitet. For at få sikkerhed for overholdelsen af god fremstillingspraksis er det nødvendigt 
med regelmæssige og målrettede inspektioner af produktionsfaciliteterne.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne opfordres til at 
garantere folkesundheden og beskytte de 
europæiske virksomheders 
konkurrenceevne gennem sanktioner, der 
er effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende 
virkning og er ækvivalente, for at 
forhindre, at forfalskede lægemidler 
kommer ind i den lovlige forsyningskæde.

Or. it

Begrundelse

For effektivt at kunne bekæmpe forfalskninger af lægemidler er det afgørende, at 
medlemsstaterne ikke blot indfører et system, der er effektivt, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende virkning, men også at de sikrer ensartede sanktioner på 
europæisk plan. 
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

"5a) Forfalsket lægemiddel:

et lægemiddel, der forsætligt er forfalsket 
med hensyn til dets:

a) identitet, herunder dets emballage, 
mærkning, navn og sammensætning, 
såvel hvad angår dets bestanddele, 
herunder hjælpestoffer og virksomme 
bestanddele, som hvad angår doseringen 
af dem

b) oprindelse, herunder producent, 
fremstillingsland, oprindelsesland og 
indehaver af markedsføringstilladelsen 

c) historie, herunder registre og 
dokumenter, der gør det muligt at 
identificere distributionskæden.

Kommissionen ajourfører i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder denne definition på 
grundlag af den tekniske og 
videnskabelige udvikling og de 
internationale konventioner."

Or. it

Begrundelse

For effektivt at kunne kæmpe mod, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige 
forsyningskæde, er det afgørende med en klar og fuldstændig definition af, hvad der menes 
med "forfalsket lægemiddel". Dette er også nødvendigt med henblik på en skærpelse af 
sanktionerne. Eventuelle fremstillingsfejl bør ikke indgå i definitionen.  
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Ændringsforslag 9

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 som 
nr. 17b):

"17b) Formidling af lægemidler: 

enhver form for aktivitet, hvori ikke 
indgår besiddelse og/eller fysisk 
håndtering af lægemidler, og som består i 
uafhængigt og på vegne af en anden aktør 
at formidle salg eller køb af lægemidler, i 
på vegne af en anden aktør at foretage 
fakturering eller i enhver form for 
formidling af lægemidler, bortset fra 
engrosforhandling og detailsalg."

Or. it

Begrundelse

For effektivt at kunne kæmpe mod, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige 
forsyningskæde, er det afgørende med en klar og fuldstændig definition af alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, ikke kun producenter og grossister, men også forhandlere og formidlere. 
Det er derfor vigtigt, at disse aktører underkastes en streng ordning for godkendelse, kontrol 
og god praksis. Dette bør også gælde for parallelforhandlere.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

"f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 

"f) at overholde principperne og 
retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for lægemidler og som 
råvarer udelukkende at anvende 



PE430.741v01-00 12/33 PA\796772DA.doc

DA

virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen kontrollerer i 
denne forbindelse selv eller lader et organ, 
der er godkendt dertil af en medlemsstats 
kompetente myndighed, kontrollere, at 
fremstilleren af de virksomme stoffer 
overholder god fremstillingspraksis"

virksomme stoffer, der er fremstillet i 
overensstemmelse med de udførlige 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for råvarer. Indehaveren af 
fremstillingstilladelsen sikrer i denne 
forbindelse gennem obligatoriske 
inspektioner foretaget af de kompetente 
fællesskabsmyndigheder eller af 
myndigheder, med hvilke der er indgået 
aftaler om gensidig anerkendelse, at 
produktionen finder sted i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
og standarder for god 
fremstillingspraksis, der gælder i 
Fællesskabet; inspektionerne skal også 
omfatte virksomme 
lægemiddelbestanddele."  

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden bør medlemsstaternes kompetente myndigheder i 
samarbejde med EMEA inspicere produktionsfaciliteterne. Eventuel tilstedeværelse af et antal 
private godkendte organer vil svække garantien for inspektionernes kvalitet, skabe forvirring 
med hensyn til, hvem der er ansvarlig for inspektionsresultaternes nøjagtighed, og skabe et 
risikabelt klientforhold mellem den inspicerede virksomhed og inspektionsorganet, som vil 
kunne føre til korruption. 

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes: 

"h) er juridisk ansvarlig for, at 
resultaterne af de inspektioner og den 
kontrol, som han selv har udført eller 
anmodet om, er nøjagtige; 
ansvarsoverdragelse er ikke tilladt under 
nogen form."
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Or. it

Begrundelse

Det er afgørende gennem inspektioner og kontrol at sikre, at lægemidler fremstilles i 
overensstemmelse med god fremstillingspraksis. Det bør i den forbindelse understreges, at 
indehaveren af fremstillingstilladelsen er ansvarlig både for de fremstillede produkter og for 
de indkøbte råvarer. Det er derfor nødvendigt at understrege producentens ansvar for 
resultaterne af kontrollen. Dette gælder især i tilfælde af, at producenten kan overdrage 
inspektionen til et dertil godkendt organ. 

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2. Virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, må kun importeres, hvis:

2. Virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, kan kun importeres, hvis:

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

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

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 med positivt resultat inden for de 
seneste tre år har været underkastet en 
inspektion, der specifikt har vedrørt de 
virksomme lægemiddelbestanddele, og 
som er blevet foretaget af en kompetent 
europæisk myndighed eller af en 
myndighed, med hvilken der er indgået en 
aftale om gensidig anerkendelse. Det 
positive resultat af inspektionen skal 
dokumenteres med et certifikat, der er 
udstedt af en kompetent myndighed og 
attesterer overensstemmelsen med god 
fremstillingspraksis.

Or. it

Begrundelse

En skriftlig bekræftelse fra det eksporterende tredjeland på, at god fremstillingspraksis er 



PE430.741v01-00 14/33 PA\796772DA.doc

DA

blevet overholdt af den virksomhed, der fremstiller et givent aktivt stof til eksport, er en alt for 
svag garanti. For at beskytte folkesundheden og de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne bør sådanne produktionsfaciliteter inspiceres af de kompetente nationale 
myndigheder. Denne ordning vil kunne skabe de incitamenter, der skal til for at få 
producenter i tredjelande til at opfordre deres oprindelseslande til at indgå aftaler om 
gensidig anerkendelse med Den Europæiske Union.  

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Uanset artikel 2, stk. 1, jf. dog afsnit VII, 
sikrer medlemsstaterne, at lægemidler, der 
ikke påtænkes bragt i omsætning, ikke 
introduceres i Fællesskabet, hvis der er 
grund til at tro, at produkterne på falsk 
grundlag foregiver at have en bestemt 
identitet, historie eller oprindelse.

1. Uanset artikel 2, stk. 1, jf. dog afsnit VII, 
sikrer medlemsstaterne, at lægemidler, der 
ikke påtænkes bragt i omsætning, ikke 
introduceres i eller passerer gennem 
Fællesskabet, hvis der er grund til at tro, at 
produkterne på falsk grundlag foregiver at 
have en bestemt identitet, historie eller 
oprindelse.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til sikkerheden i forsyningskæden er det vigtigt, at medlemsstaterne tillige fører 
tilsyn med lægemidler, der passerer gennem EU, også når disse produkter er bestemt til et 
marked uden for EU. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

o) sikkerhedsforanstaltninger, der gør det 
muligt at fastslå identifikation, ægthed og 
sporbarhed for andre lægemidler end
radioaktive lægemidler, der er 

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 
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receptpligtige i henhold til afsnit VI. lægemidler, som producenterne, uden at 
der optræder nogen formidler, sælger
direkte til den struktur, inden for hvilken 
patienter behandles med lægemidlet;
sikkerhedsforanstaltninger kan på 
grundlag af en analyse af hvert enkelt 
tilfælde også finde anvendelse på 
ikkereceptpligtig medicin, når den risiko, 
der er forbundet med produktet, på 
grundlag af kriterierne i artikel 54a, stk. 
4, viser, at der er rimelig grund til at 
antage, at produktet eventuelt vil blive 
forfalsket.

Or. it

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.  F.eks. vil det være 
uhensigtsmæssigt at kræve sådanne foranstaltninger i forbindelse med lægemidler, som 
producenten sælger direkte, uden om formidlere, til den sundhedsfacilitet, der behandler 
patienter med de pågældende lægemidler.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(8a) I artikel 54 indsættes som litra p):
"p) med henblik på at sikre det virksomme 
stofs sporbarhed, oplysning om oprindelse 
(land, virksomhed, 
produktionsfaciliteter)."

Or. it

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 
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fastsættes sikkerhedsforanstaltninger, bør der tages højde for produktets særlige 
karakteristika for at undgå uforholdsmæssigt store udgifter.  F.eks. vil det være 
uhensigtsmæssigt at kræve sådanne foranstaltninger i forbindelse med lægemidler, som 
producenten sælger direkte, uden om formidlere, til den sundhedsfacilitet, der behandler 
patienter med de pågældende lægemidler.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

b) Indehaveren af fremstillingstilladelsen 
efterkommer artikel 54, litra o), ved at 
erstatte sikkerhedsforanstaltningen med 
en sikkerhedsforanstaltning, der svarer til 
den oprindelige for så vidt angår 
muligheden for at fastslå lægemidlets 
identitet, ægthed og ubrudte sporbarhed, 
uden at den indre emballage åbnes, jf. 
artikel 1, nr. 23).

b) Indehaveren af fremstillingstilladelsen 
efterkommer artikel 54, litra o), ved at 
erstatte sikkerhedsforanstaltningerne med 
sikkerhedsforanstaltninger, der i kvalitativ 
og kvantitativ henseende svarer til de
oprindelige for så vidt angår muligheden 
for at fastslå lægemidlets identitet, ægthed 
og ubrudte sporbarhed, uden at den indre 
emballage åbnes, jf. artikel 1, nr. 23).

Or. it

Begrundelse

Ogni apertura di una confezione di medicinali al fine del riconfezionamento è un momento 
delicato perché è in tale circostanza che può più facilmente avvenire la sostituzione dei 
medicinali autentici con prodotti falsificati. Per tale motivo, colui che compie tale operazione 
deve avere un'autorizzazione e deve essere sottoposto ad un rigido sistema di controlli. Al 
momento di riconfezionare il prodotto occorre vigilare a che vengano apposte caratteristiche 
di sicurezza qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelle apposte 
originariamente dal produttore del prodotto.

Ændringsforslag 17

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

f) Distributitonskædens kompleksitet. 

Or. it

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.  F.eks. vil det være 
uhensigtsmæssigt at kræve sådanne foranstaltninger i forbindelse med lægemidler, som 
producenten sælger direkte, uden om formidlere, til den sundhedsfacilitet, der behandler 
patienter med de pågældende lægemidler.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2001/83/EF
Titlen på afsnit VII

Kommissionens tekst Ændringsforslag

"Engrosforhandling og handel med 
lægemidler"

"Engrosforhandling og formidling af samt 
handel med lægemidler"

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun grossister. 

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Or. it

Begrundelse

I mange medlemsstater findes der i øjeblikket uudnyttede engrosforhandlingstilladelser.  
Dette øger på kunstig vis antallet af aktører og komplicerer markedet og dermed også 
kontrolforanstaltningerne i unødig grad. Dog er det vigtigt at undgå, at der foretages en 
sådan suspendering eller tilbagetrækning, hvis årsagerne til den manglende udnyttelse af 
tilladelsen er den tid, der med rimelighed kan antages at være nødvendig for opfyldelsen af de 
i dette direktiv fastsatte forpligtelser. Det er derfor vigtigt at underrette indehaveren af 
tilladelsen på forhånd for at undgå umotiverende suspenderinger.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

12b) Efter artikel 79 indsættes som artikel 
79a:
"Artikel 79a
Kommissionen fastsætter i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder bestemmelser og kriterier 
for opnåelse af tilladelse til at forhandle 
og til at formidle lægemidler. 
Ansøgeren skal mindst:
a) have en fast adresse og forelægge 
oplysninger, der muliggør en klar og 
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utvetydig identifikation af vedkommendes 
officielle forhandlings- eller 
formidlingssted
b) forpligte sig til at drage omsorg for kun 
at udøve sin virksomhed sammen med 
personer eller organer, der opfylder de i 
artikel 80 fastsatte forpligtelser." 

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun grossister, og lade dem alle omfatte af en konsekvent ordning 
for godkendelse, kontrol og god praksis.  Dette bør også gælde for parallelforhandlere.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

-a) Indledningen affattes således:
"For at opnå tilladelse til distribution, 
tilladelse til forhandling og tilladelse til 
formidling af lægemidler skal ansøgerne 
mindst opfylde følgende krav:"

Or. it

Begrundelse

Idem.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

– dato – dato

– lægemidlets navn – lægemidlets navn

– indgået, afsendt eller handlet 
mængde

– indgået, afsendt eller handlet 
mængde

– den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse

– den pågældende leverandørs eller 
modtagers navn og adresse

Or. it

Begrundelse

Idem.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

aa) Litra g) affattes således:
"g) efterkomme de i artikel 84 fastlagte 
principper og retningslinjer for 
henholdsvis god distributions-, handels-
og formidlingspraksis"

Or. it

Begrundelse

Idem.
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Idem.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra c – første afsnit
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Det er afgørende med sikkerhed for de virksomme lægemiddelbestanddeles oprindelse og 
kvalitet. For at få sikkerhed for overholdelsen af god fremstillingspraksis skal hver enkelt 
involveret aktør være indehaver af en tilladelse til at udøve sin virksomhed og underkastes 
regelmæssige og målrettede inspektioner.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

13a) Artikel 84 affattes således:

"Artikel 84

Kommissionen offentliggør 
retningslinjer for god distributions-, 
handels- og formidlingspraksis for 
lægemidler.  Den hører med henblik 
herpå udvalget for medicinske 
specialiteter og lægemiddeludvalget 
oprettet ved Rådets afgørelse 
75/320/EØF1."

1 EFT L 147 af 9.6.1975, s. 23.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun grossister, og lade dem alle omfatte af en konsekvent ordning 
for godkendelse, kontrol og god praksis. Dette bør også gælde for parallelforhandlere.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

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. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun grossister. Henvisningen til artikel 85, litra d)-h), udgår, 
eftersom den allerede er omfattet af ændringsforslaget til artikel 80.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF
Artikel 97 – stk. 6 (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

14a) I artikel 97 indsættes som stk. 6:
"6. Kommissionen fremmer i samarbejde 
med agenturet og de nationale 
myndigheder og under anvendelse af de 
forskellige medier (presse, tv, radio, 
internet) regelmæssige 
informationskampagner henvendt til 
offentligheden for at oplyse borgerne om 
de farer, der er forbundet med at købe 
forfalskede lægemidler over internettet, og 
om, hvorledes det kan fastslås, at de 
lægemidler, der udbydes til salg på nettet, 
hidrører fra aktører i den lovlige 
forsyningskæde." 

Or. it

Begrundelse

Det udbredte salg af lægemidler over internettet giver anledning til stor bekymring.  Så længe 
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der endnu ikke foreligger kvantitative og kvalitative data om udbredelsen af dette fænomen, er 
det vigtigt at oplyse borgerne om de farer, der er forbundet med denne praksis, og om, 
hvorledes autoriserede onlineapoteker kan skelnes fra ikkeautoriserede distributører. 

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Or. it
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Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at styrke inspektionsordningen og 
sikre, at den finder generel anvendelse.  

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
"2. De kompetente myndigheder kan 
foretage gentagne inspektionsbesøg og, 
om nødvendigt, ikkebekendtgjorte 
inspektionsbesøg i lokaler tilhørende 
producenter, distributører og importører 
af virksomme stoffer, der anvendes som 
råvarer, og i lokaler tilhørende 
indehavere af en fremstillingstilladelse, 
lokaler tilhørende forhandlere og 
formidlere af lægemidler og lokaler 
tilhørende producenter, importører og 
distributører af hjælpestoffer, når der på 
grundlag af oplysninger i 
myndighedernes besiddelse eller på 
grundlag af tidligere tilfælde er konkrete 
årsager til at nære mistanke om, at de ved 
lov fastsatte forpligtelser og/eller 
retningslinjerne ikke overholdes.      
Sådanne inspektionsbesøg kan ligeledes 
gennemføres på anmodning af en 
medlemsstat, Kommissionen eller 
agenturet."

Or. it

Begrundelse

Idem
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun grossister, og lade dem alle omfatte af en konsekvent ordning 
for godkendelse, kontrol og god praksis.  Dette bør også gælde for parallelforhandlere. 
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Ændringsforslag 32

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de nærmere 
retningslinjer for principperne for 
inspektionsbesøg som omhandlet i artikel 
111. 

Kommissionen vedtager de nærmere 
retningslinjer for principperne for 
inspektionsbesøg som omhandlet i artikel 
111 og navnlig for de fællesskabsorganer 
eller nationale organer, der foretager 
inspektionsbesøgene.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at den første kontrol finder sted tre år efter tredjelandets opførelse på 
den i artikel 111b omhandlede liste. I stedet bør kontrollen foretages allerede inden det 
pågældende lands opførelse på listen, bl.a. fordi artikel 51, stk. 2, fritager den sagkyndige 
person, der befinder sig på europæiske virksomheder, fra at foretage kontrol, når produkterne 
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kommer fra lande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler, der garanterer 
produktkvaliteten.  

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

1. På anmodning af et tredjeland vedtager 
Kommissionen ved en afgørelse og på 
grundlag af et positivt udfald af det 
kontrolbesøg, som det ansvarlige organ 
har foretaget i henhold til artikel 111b, at 
opføre det pågældende land på en liste, 
såfremt landets lovgivning om virksomme 
stoffer, der eksporteres til Fællesskabet, og 
den behørige kontrol og håndhævelse 
sikrer samme beskyttelse af 
folkesundheden som EF-lovgivningen. Der 
tages navnlig hensyn til:

Or. it

Begrundelse

Som følge af den i artikel 51, stk. 2, omhandlede fritagelse ville det forhold, at den første 
kontrol først skal finde sted senest tre år efter tredjelandets opførelse på den i artikel 111b 
omhandlede liste, betyde, at sådanne produkter ville komme ind på det europæiske marked og 
dermed blive distribueret til borgerne uden nogen form for kontrol.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

3. Kommissionen kontrollerer i samarbejde 
med agenturet og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder regelmæssigt, 
om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Første 

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

kontrol finder sted for at attestere, at 
kriterierne i stk. 1 er opfyldt. Kontrollen 
gentages regelmæssigt og mindst hvert 
tredje år.

Or. it

Begrundelse

Som følge af den i artikel 51, stk. 2, omhandlede fritagelse ville det forhold, at den første 
kontrol først skal finde sted senest tre år efter tredjelandets opførelse på den i artikel 111b 
omhandlede liste, betyde, at sådanne produkter ville komme ind på det europæiske marked og 
dermed blive distribueret til borgerne uden nogen form for kontrol.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til lægemiddelsikkerheden er det nødvendigt at inddrage alle de aktører, der 
arbejder i sektoren, og ikke kun grossister, og lade dem alle omfatte af en konsekvent ordning 
for godkendelse, kontrol og god praksis.  Dette bør også gælde for parallelforhandlere. 
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Ændringsforslag 39

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen, have afskrækkende virkning 
og være ækvivalente. Medlemsstaterne 
giver senest den [6 måneder efter 
offentliggørelsen] Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Or. it

Begrundelse

For effektivt at kunne bekæmpe forfalskninger af lægemidler er det afgørende, at 
medlemsstaterne ikke blot indfører et system, der er effektivt, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende virkning, men også at de sikrer ensartede sanktioner på 
europæisk plan. I betragtning af den store fare for såvel folkesundheden som tillidsforholdet 
mellem patienter, apotekere og producenter er det nødvendigt med en særdeles hurtig 
gennemførelse af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 1, 2 og 3

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[den konkrete dato 18 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes]. De tilsender 

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 
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straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv

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 6 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 12 måneder efter 
offentliggørelsen indsættes].

Or. it

Begrundelse

I betragtning af den store fare for såvel folkesundheden som tillidsforholdet mellem patienter, 
apotekere og producenter er det nødvendigt med en særdeles hurtig gennemførelse af 
direktivets bestemmelser. At vente endnu fire år efter direktivets vedtagelse med at anvende 
disse bestemmelser ville betyde bibeholdelse af den nuværende status quo indtil 2015. Som 
følge af manglen på en ordning med inspektion af alle produktionsfaciliteter uden for EU er 
dette uacceptabelt og uberettiget.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2a. Senest tolv måneder efter 
offentliggørelsen udarbejder 
Kommissionen i samarbejde med 
agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder en kvalitativ og kvantitativ 
undersøgelse af salget af forfalskede 
lægemidler over internettet i Europa og 
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forlægger i givet fald et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på at beskytte EU-borgernes sundhed.

Or. it

Begrundelse

Det udbredte salg af lægemidler over internettet giver anledning til stor bekymring.  For at 
beskytte folkesundheden og inden der træffes eventuelle lovgivningsmæssige foranstaltninger, 
er det vigtigt at råde over kvantitative og kvalitative data vedrørende fænomenets udbredelse 
i Europa.


