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Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 14
TITEL

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 2001/83/EF om
traditionelle plantelægemidler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 2001/83/EF om
traditionelle lægemidler

Begrundelse

Ifølge Kommissionen findes der "et stort antal lægemidler, [der] trods lang tradition ikke
[opfylder] kravene om, at de skal finde almindelig anerkendt medicinsk anvendelse med
anerkendt effekt og et acceptabelt sikkerhedsniveau…". De forskellige nationale procedurer og
bestemmelser for disse lægemidler skaber mange forskelle, lægger hindringer i vejen for
handelen i Fællesskabet og har ført til diskriminering og konkurrencefordrejning mellem
producenterne. Lovgivningen bør derfor omfatte alle traditionelle ukonventionelle lægemidler og
ikke kun plantelægemidler. På denne måde vil der blive sikret kontrol med kvaliteten,
sikkerheden og effektiviteten af alle traditionelt anvendte lægemidler, hvilket på lang sigt vil
medføre en bedre udvikling af lægemiddelforvaltningen i Europa.

Or. en
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Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 4

(4) I betragtning af disse lægemidlers
særlige karakteristika, navnlig deres lange
tradition, er det ønskværdigt, at der
fastsættes en særlig, forenklet
registreringsprocedure for visse traditionelle
lægemidler. Denne forenklede procedure
kommer dog kun i betragtning, hvis der ikke
kan udstedes en markedsføringstilladelse i
henhold til direktiv 2001/83/EF, navnlig på
grund af mangel på tilstrækkelig
videnskabelig litteratur, der påviser en
almindelig anerkendt medicinsk anvendelse
med anerkendt effekt og et acceptabelt
sikkerhedsniveau. Proceduren finder heller
ikke anvendelse på homøopatiske
lægemidler, der opfylder betingelserne for
en markedsføringstilladelse eller en
registrering i henhold til direktiv
2001/83/EF.

(4) I betragtning af disse lægemidlers
særlige karakteristika, navnlig deres lange
tradition, er det ønskværdigt, at der
fastsættes en særlig, forenklet
registreringsprocedure for visse traditionelle
lægemidler. Denne forenklede procedure
kommer dog kun i betragtning, hvis der ikke
kan udstedes en markedsføringstilladelse i
henhold til direktiv 2001/83/EF, navnlig på
grund af mangel på tilstrækkelig
videnskabelig litteratur, der påviser en
almindelig anerkendt medicinsk anvendelse
med anerkendt effekt og et acceptabelt
sikkerhedsniveau. Proceduren finder heller
ikke anvendelse på traditionelle lægemidler,
der opfylder kriterierne for tilladelse til
markedsføring i henhold til artikel 6 eller
for registrering i henhold til artikel 14 i
direktiv 2001/83/EF.

Begrundelse

Gennemførelsen af artikel 16, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF vedrørende markedsføringstilladelse
for homøopatiske lægemidler har hidtil været meget mangelfuld og forskellig i medlemsstaterne.
Selv om det er helt klart, at ikke alle homøopatiske og antroposofiske lægemidler, der er
fremstillet efter en homøopatiske fremstillingsmetode beskrevet i Den Europæiske Farmakopé
eller, i mangel heraf, i en officiel farmakopé anvendt i en medlemsstat, er traditionelt anvendte
lægemidler, bør producenterne have mulighed for at anvende registreringsproceduren for
traditionel anvendelse, så længe den ovenfor beskrevne situation ikke har ændret sig.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 6

(6) Langt størstedelen af lægemidler med
en tilstrækkelig lang og sammenhængende
tradition er baseret på plantestoffer. Det
forekommer derfor hensigtsmæssigt i første
omgang at begrænse anvendelsesområdet
for den forenklede registrering til

(6) Det er vigtigt at sikre, at forbrugere,
patienter og læger har adgang til et bredt
udvalg af kvalitetslægemidler fremstillet på
grundlag af ukonventionelle
behandlingsprincipper. Med indførelsen af
en kortere registreringsprocedure for
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traditionelle plantelægemidler. traditionelt anvendte lægemidler kan der
opnås et højt kvalitets-, sikkerheds- og
effektivitetsniveau.

Begrundelse

Lovgivningen bør omfatte samtlige traditionelle ukonventionelle produkter og ikke kun "langt
størstedelen", da der ellers vil opstå et forskriftsmæssigt tomrum og en skæv problemfyldt
situation. Der kan kun opnås beskyttelse af offentligheden gennem en procedure, der omfatter
alle traditionelt anvendte lægemidler og sikrer kvalitet, sikkerhed og effektivitet. Desuden ville
en sådan procedure være medvirkende til at fjerne risikoen for et gråt eller sort marked.

Or. en

Ændringsforslag af Catherine Stihler og Phillip Whitehead

Ændringsforslag 17
BETRAGTNING 7

(7) Den forenklede registrering accepteres
kun, hvis plantelægemidlet har fundet
medicinsk anvendelse i Fællesskabet i en
tilstrækkelig lang periode. Der skal kun
tages hensyn til medicinsk anvendelse uden
for Fællesskabet, hvis lægemidlet har været
anvendt inden for Fællesskabet i en vis
periode.

(7) Den forenklede registrering accepteres
kun, hvis plantelægemidlet har fundet
medicinsk anvendelse i Fællesskabet i en
tilstrækkelig lang periode. Der skal kun
tages hensyn til medicinsk anvendelse uden
for Fællesskabet, hvis lægemidlet har været
anvendt inden for Fællesskabet i en vis
periode. Ikke desto mindre kan de
medlemsstater, der har tradition for at
anvende plantelægemidler fra tredjelande,
registrere sådanne produkter, uanset hvor
længe de har været anvendt i Fællesskabet.

Begrundelse

Med hensyn til at skabe en passende balance mellem at give forbrugerne tilstrækkelige
valgmuligheder og garantere den offentlige sikkerhed er validiteten og styrken af et lægemiddels
traditionelle anvendelse vigtigere end dets geografiske oprindelse. Ændringsforslaget vil gøre
det muligt for medlemsstaterne at tage fuldt hensyn til gyldigt dokumentationsmateriale fra
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G Lannoye og Patricia McKenna
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Ændringsforslag 18
BETRAGTNING 7

(7) Den forenklede registrering accepteres
kun, hvis plantelægemidlet har fundet
medicinsk anvendelse i Fællesskabet i en
tilstrækkelig lang periode. Der skal kun
tages hensyn til medicinsk anvendelse uden
for Fællesskabet, hvis lægemidlet har været
anvendt inden for Fællesskabet i en vis
periode.

(7) Den forenklede registrering accepteres
kun, hvis lægemidlet har fundet medicinsk
anvendelse i Fællesskabet i en tilstrækkelig
lang periode. Der skal kun tages hensyn til
medicinsk anvendelse uden for
Fællesskabet, hvis lægemidlet har været
anvendt inden for Fællesskabet i en vis
periode.

Begrundelse

Lovgivningen bør omfatte samtlige traditionelle ukonventionelle produkter og ikke kun "langt
størstedelen", da der ellers vil opstå et forskriftsmæssigt tomrum og en skæv problemfyldt
situation. Der kan kun opnås beskyttelse af offentligheden gennem en procedure, der omfatter
alle traditionelt anvendte lægemidler og sikrer kvalitet, sikkerhed og effektivitet. Desuden ville
en sådan procedure være medvirkende til at fjerne risikoen for et gråt eller sort marked.

Or. en

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt, Emilia Franziska Müller og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 19
Betragtning 9

(9) I betragtning af plantelægemidlers
særegenheder bør der nedsættes et særligt
udvalg under Det Europæiske Agentur for
Lægemiddelvurdering oprettet ved Rådets
forordning [(EØF) nr. 2309/93 af 22. juli
1993 om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse og
overvågning af human- og
veterinærmedicinske lægemidler og om
oprettelse af et europæisk agentur for
lægemiddelvurdering] (herefter kaldet
"agenturet"). Udvalget skal bestå af
eksperter inden for plantelægemidler. Det vil
navnlig få til opgave at udarbejde
fællesskabsplantemonografier, der er
relevante for både registrering og
godkendelse af plantelægemidler.

(9) I betragtning af plantelægemidlers
særegenheder bør der nedsættes et særligt
udvalg under Det Europæiske Agentur for
Lægemiddelvurdering oprettet ved Rådets
forordning [(EØF) nr. 2309/93 af 22. juli
1993 om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse og
overvågning af human- og
veterinærmedicinske lægemidler og om
oprettelse af et europæisk agentur for
lægemiddelvurdering] (herefter kaldet
"agenturet"). Udvalget skal bestå af
eksperter inden for plantelægemidler. Det vil
navnlig få til opgave at udarbejde
fællesskabsplantemonografier, der er
relevante for både registrering og
godkendelse af veletablerede og traditionelt
brugte plantelægemidler. Desuden bør
Udvalget for Plantelægemidler overtage de
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opgaver, der er tillagt Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler med
hensyn til evaluering af plantelægemidler
og voldgift. Dermed står dette udvalg for
evaluering af plantelægemidler med egne
videnskabelige data for så vidt angår
farmakologi, klinik og toksikologi, med
egen indikation (rationelle
plantelægemidler) samt for evaluering af
veletablerede og traditionelt brugte
plantelægemidler.

Begrundelse

Det er også nødvendigt med særlig ekspertviden til et evaluere plantelægemidler med egne
videnskabelige data (rationelle plantelægemidler). De bør derfor også godkendes og overvåges
af et ekspertforum med eksperter inden for det pågældende område.

Or. de

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 20
BETRAGTNING 9

(9) I betragtning af plantelægemidlers
særegenheder bør der nedsættes et særligt
udvalg under Det Europæiske Agentur for
Lægemiddelvurdering oprettet ved Rådets
forordning [(EØF) nr. 2309/93 af 22. juli
1993 om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse og
overvågning af human- og
veterinærmedicinske lægemidler og om
oprettelse af et europæisk agentur for
lægemiddelvurdering] (herefter kaldet
"agenturet"). Udvalget skal bestå af
eksperter inden for plantelægemidler. Det vil
navnlig få til opgave at udarbejde
fællesskabsplantemonografier, der er
relevante for både registrering og
godkendelse af plantelægemidler.

(9) I betragtning af plantelægemidlers
særegenheder bør der nedsættes et særligt
udvalg under Det Europæiske Agentur for
Lægemiddelvurdering oprettet ved Rådets
forordning [(EØF) nr. 2309/93 af 22. juli
1993 om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse og
overvågning af human- og
veterinærmedicinske lægemidler og om
oprettelse af et europæisk agentur for
lægemiddelvurdering] (herefter kaldet
"agenturet"). Udvalget skal bestå af
eksperter inden for plantelægemidler. Det vil
navnlig få til opgave at udarbejde
fællesskabsplantemonografier, der er
relevante for både registrering og
godkendelse af plantelægemidler. Desuden
bør Udvalget for Plantelægemidler overtage
de opgaver, der er pålagt Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler for så vidt
angår vurdering af plantelægemidler.
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Begrundelse

For at sikre, at udvalget arbejder mere effektivt og med større virkning, og i betragtning af den
meget store arbejdsbyrde og plantelægemidlers særlige karakter bør ansvaret for de pågældende
opgaver overdrages til et nyt udvalg for plantelægemidler. Imidlertid må eksekutivdirektøren
sørge for en hensigtsmæssig koordinering og gensidig bistand i spørgsmål af fælles interesse
(dvs. i spørgsmål vedrørende interaktioner mellem plantelægemidler og andre lægemidler og
vedrørende lægemiddleovervågning).

Or. en

Ændringsforslag af Catherine Stihler og Phillip Whitehead

Ændringsforslag 21
BETRAGTNING 11

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at tage
behørigt hensyn til tilladelser eller
registreringer, som en anden medlemsstat
tidligere har udstedt for det pågældende
produkt. I tilfælde af at tilladelsen eller
registreringen vedrører et plantelægemiddel,
for hvilket der er udarbejdet en monografi i
henhold til dette direktiv, skal det
anerkendes, medmindre der under
henvisning til folkesundheden kan gøres
væsentlige indsigelser mod det.

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at tage
behørigt hensyn til tilladelser eller
registreringer, som en anden medlemsstat
tidligere har udstedt for det pågældende
produkt. Imidlertid er medlemsstaterne ikke
forpligtet til at tage behørigt hensyn til
tilladelser eller registreringer udstedt af
medlemsstater med tradition for anvendelse
af plantelægemidler fra tredjelande, når det
pågældende produkt ikke har været
tilgængeligt i Fællesskabet i de sidste 15 år.
I tilfælde af at tilladelsen eller registreringen
vedrører et plantelægemiddel, for hvilket der
er udarbejdet en monografi i henhold til
dette direktiv, skal det anerkendes,
medmindre der under henvisning til
folkesundheden kan gøres væsentlige
indsigelser mod det.
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Begrundelse

Med hensyn til at skabe en passende balance mellem at give forbrugerne tilstrækkelige
valgmuligheder og garantere den offentlige sikkerhed er validiteten og styrken af et lægemiddels
traditionelle anvendelse vigtigere end dets geografiske oprindelse. Ændringsforslaget vil gøre
det muligt for medlemsstaterne at tage fuldt hensyn til gyldigt dokumentationsmateriale fra
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 22
BETRAGTNING 11

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at tage
behørigt hensyn til tilladelser eller
registreringer, som en anden medlemsstat
tidligere har udstedt for det pågældende
produkt. I tilfælde af at tilladelsen eller
registreringen vedrører et plantelægemiddel,
for hvilket der er udarbejdet en monografi i
henhold til dette direktiv, skal det
anerkendes, medmindre der under
henvisning til folkesundheden kan gøres
væsentlige indsigelser mod det.

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at tage
behørigt hensyn til tilladelser eller
registreringer, som en anden medlemsstat
tidligere har udstedt for det pågældende
produkt. I tilfælde af at tilladelsen eller
registreringen vedrører et plantelægemiddel,
for hvilket der er udarbejdet en monografi i
henhold til dette direktiv, skal det
anerkendes.

Begrundelse

Når først en fællesskabsmonografi om plantelægemidler er godkendt af Det Europæiske Agentur
for Lægemiddelvurdering, bør den ikke kun være bindende for ansøgeren, men for samtlige
medlemsstater. Erfaringerne med proceduren for gensidig anerkendelse har vist, at den vage
fortolkning af, hvad der udgør en væsentlig risiko for folkesundheden, ofte gør det muligt for de
enkelte medlemsstater at sætte spørgsmålstegn ved hinandens opfattelser eller afgørelser.
Formålet med ændringsforslaget er at forhindre, at nationale myndigheder får mulighed for at
forkaste udtalelser eller standarder i monografier vedtaget af det kompetente fællesskabsorgan.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis og Chris Davies
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Ændringsforslag 23
BETRAGTNING 11

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at tage
behørigt hensyn til tilladelser eller
registreringer, som en anden medlemsstat
tidligere har udstedt for det pågældende
produkt. I tilfælde af at tilladelsen eller
registreringen vedrører et plantelægemiddel,
for hvilket der er udarbejdet en monografi i
henhold til dette direktiv, skal det
anerkendes, medmindre der under
henvisning til folkesundheden kan gøres
væsentlige indsigelser mod det.

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at
anerkende tilladelser eller registreringer,
som en anden medlemsstat tidligere har
udstedt for det pågældende produkt. I
tilfælde af at tilladelsen eller registreringen
vedrører et plantelægemiddel, for hvilket der
er udarbejdet en monografi i henhold til
dette direktiv, skal det anerkendes,
medmindre der under henvisning til
folkesundheden kan gøres væsentlige
indsigelser mod det.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 24
BETRAGTNING 11

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
plantelægemiddel, bør de berørte
medlemsstater være forpligtet til at tage
behørigt hensyn til tilladelser eller
registreringer, som en anden medlemsstat
tidligere har udstedt for det pågældende
produkt. I tilfælde af at tilladelsen eller
registreringen vedrører et plantelægemiddel,
for hvilket der er udarbejdet en monografi i
henhold til dette direktiv, skal det
anerkendes, medmindre der under
henvisning til folkesundheden kan gøres
væsentlige indsigelser mod det.

(11) Når der træffes afgørelse om en
ansøgning om registrering af et traditionelt
lægemiddel, bør de berørte medlemsstater
være forpligtet til at tage behørigt hensyn til
tilladelser eller registreringer, som en anden
medlemsstat tidligere har udstedt for det
pågældende produkt. I tilfælde af at
tilladelsen eller registreringen vedrører et
plantelægemiddel, for hvilket der er
udarbejdet en monografi i henhold til dette
direktiv, skal det anerkendes, medmindre der
under henvisning til folkesundheden kan
gøres væsentlige indsigelser mod det.
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Begrundelse

Lovgivningen bør omfatte samtlige traditionelle ukonventionelle produkter og ikke kun "langt
størstedelen", da der ellers vil opstå et forskriftsmæssigt tomrum og en skæv problemfyldt
situation. Der kan kun opnås beskyttelse af offentligheden gennem en procedure, der omfatter
alle traditionelt anvendte lægemidler og sikrer kvalitet, sikkerhed og effektivitet. Desuden ville
en sådan procedure være medvirkende til at fjerne risikoen for et gråt eller sort marked.

Or. en

Ændringsforslag af Ursula Schleicher

Ændringsforslag 25
Betragtning 12

(12) Kommissionen bør forelægge en
rapport om gennemførelsen af kapitlet om
traditionelle plantelægemidler for Europa-
Parlamentet og Rådet, som omfatter en
vurdering af en eventuel udvidelse af
registreringen af traditionel anvendelse til at
omfatte andre kategorier af lægemidler.

(12) Kommissionen forelægger inden den
31. december 2006 en rapport om
gennemførelsen af kapitlet om traditionelle
plantelægemidler for Europa-Parlamentet og
Rådet, som omfatter en vurdering af en
eventuel udvidelse af registreringen af
traditionel anvendelse til at omfatte andre
kategorier af lægemidler, særlig
traditionelle veterinærmedicinske
plantelægemidler.

Begrundelse

Rapporten bør forelægges to år efter, at medlemsstaterne har omsat direktivet til national lov.
Traditionelle plantelægemidler benyttes i stadig stigende grad også inden for veterinærmedicin.
Det forekommer ikke berettiget med skrappere krav til godkendelsesbetingelserne for
veterinærmedicinske plantelægemidler i forhold til den forenklede procedure for godkendelse af
traditionelle humanmedicinske plantelægemidler, og denne forskel vil være vanskelig at
begrunde over for de berørte parter.

Or. de

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 26
BETRAGTNING 12
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(12) Kommissionen bør forelægge en
rapport om gennemførelsen af kapitlet om
traditionelle plantelægemidler for Europa-
Parlamentet og Rådet, som omfatter en
vurdering af en eventuel udvidelse af
registreringen af traditionel anvendelse til
at omfatte andre kategorier af lægemidler.

(12) Kommissionen bør forelægge en
rapport om gennemførelsen af kapitlet om
traditionelle lægemidler for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Dette er en logisk følge af udvidelsen af anvendelsesområdet.

Or. en

Ændringsforslag af Ursula Schleicher

Ændringsforslag 27
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Inden den 31. december 2006 bør
Kommissionen også forelægge en
tilsvarende ændring af direktiv 2001/82/EF
for veterinærmedicinske lægemidler, i
hvilken forbindelse man bør være særlig
opmærksom på rester hos dyr, der benyttes
i fødevareproduktionen.

Begrundelse

Den forenklede godkendelsesprocedure bør hurtigst muligt udvides til traditionelle
plantelægemidler, men under hensyntagen til erfaringerne med det foreliggende direktiv.

Or. de

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 29 - 32 (direktiv 2001/83/EF)

I direktiv 2001/83/EF foretages følgende
ændringer:

I direktiv 2001/83/EF foretages følgende
ændringer:
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(1) I artikel 1 indsættes punkt 29 til 32: I artikel 1 indsættes punkt 29 til 30:
"(29) Traditionelt plantelægemiddel: ethvert
plantelægemiddel som opfylder
betingelserne i artikel 16a;

"(29) Traditionelt plantelægemiddel: ethvert
plantelægemiddel som forekommer i
forskellige farmaceutiske
tilberedningsformer og opfylder
betingelserne i artikel 16a;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele indeholder et eller flere
plantestoffer eller et eller flere
plantepræparater eller en sammensætning
af et eller flere af disse plantestoffer og et
eller flere af disse plantepræparater;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, som forekommer i
forskellige farmaceutiske
tilberedningsformer og indeholder en eller
flere aktive bestanddele, som stammer fra
plantestoffer, planter eller andre
vegetabilske stoffer, for hvilke der
foreligger veldokumenterede empiriske og
kliniske beviser på virkningsfuldhed og
sikkerhed."

(31) Plantestoffer:
alle hovedsageligt hele, fragmenterede eller
skårede planter, plantedele, alger, svampe
eller mosser, som foreligger i ubehandlet -
normalt tørret, men eventuelt også frisk -
form. Visse ekssudater, der ikke har
undergået en særlig behandling, betragtes
også som plantestoffer. En præcis
definition af plantestoffer omfatter den
anvendte plantedel og det botaniske navn
ifølge det binomiale system (slægt, art,
varietet og autor);
(32) Plantepræparater:
præparater, som er fremstillet ved at
behandle plantestoffer ved ekstraktion,
destillation, presning, fraktionering,
rensning, opkoncentrering eller
fermentering. Disse omfatter findelte
plantestoffer eller plantestoffer i
pulverform, tinkturer, ekstrakter, æteriske
olier, udpresset saft og forarbejdede
ekssudater."

Begrundelse

Det er bedre at forenkle definitionerne og kun lade de definitioner stå tilbage, som tjener det
foreliggende direktivs formål, navnlig definitionen af traditionelle plantelægemidler (punkt 29)
og af plantelægemidler (punkt 30). Det er indlysende, at henvisningen til disse to kategorier
plantelægemidler også omfatter deres forskellige farmaceutiske tilberedningsformer.

Definitionen af plantestoffer er unødvendig, da den er indlysende. Definitionen af
plantepræparater er ufuldstændig, og derfor er det - eftersom der foreligger en lang liste over de
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forskellige præparater - bedre at lade den udgå og søge de ønskede oplysninger i klassiske
farmakologi- og farmakognosi-tekstbøger.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 29 (direktiv 2001/83/EF)

(29) Traditionelt plantelægemiddel:
ethvert plantelægemiddel som opfylder
betingelserne i artikel 16a;

(29) Traditionelt plantelægemiddel:
ethvert plantelægemiddel taget for sig eller
sammensat med ikke-planteingredienser og
som opfylder betingelserne i artikel 16a;

Begrundelse

Det er hensigten med direktivet, at det skal omfatte sammensætninger af plantebestanddele i
traditionelle lægemidler. Imidlertid behandles spørgsmålet om sammensætninger af
planteingredienser med ikke-planteingredienser såsom vitaminer og/eller mineraler og/eller
andre bestanddele ikke. Det er hensigtsmæssigt at åbne mulighed for at sætte disse ingredienser
sammen med plantebestanddele.

Direktivet bør omfatte alle ingredienser af uanset hvilken oprindelse, der traditionelt bruges som
lægemiddel.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 29 (direktiv 2001/83/EF)

(29) Traditionelt plantelægemiddel:
ethvert plantelægemiddel som opfylder
betingelserne i artikel 16a;

(29) Traditionelt plantelægemiddel:
ethvert plantelægemiddel taget for sig eller
sammensat med ikke-planteingredienser og
som opfylder betingelserne i artikel 16a;

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en
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Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 29 (direktiv 2001/83/EF)

(29) Traditionelt plantelægemiddel:
ethvert plantelægemiddel som opfylder
betingelserne i artikel 16a;

(29) Traditionelt plantelægemiddel:
ethvert plantelægemiddel taget for sig eller
sammensat med ikke-planteingredienser og
som opfylder betingelserne i artikel 16a;

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 30 (direktiv 2001/83/EF)

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele indeholder et eller flere
plantestoffer eller et eller flere
plantepræparater eller en sammensætning af
et eller flere af disse plantestoffer og et eller
flere af disse plantepræparater;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele med farmakologiske virkninger
indeholder et eller flere plantestoffer eller et
eller flere plantepræparater eller en
sammensætning af et eller flere af disse
plantestoffer og et eller flere af disse
plantepræparater, taget for sig eller
sammensat med vitaminer, mineraler og
andre bestanddele uden farmakologiske
virkninger;

Begrundelse

Formålet er at tillade lægemidler, der er sammensat af helbredende plantebestanddele og
bestanddele uden farmakologiske virkninger.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis
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Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 30 (direktiv 2001/83/EF)

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele indeholder et eller flere
plantestoffer eller et eller flere
plantepræparater eller en sammensætning af
et eller flere af disse plantestoffer og et eller
flere af disse plantepræparater;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele med farmakologiske virkninger
indeholder et eller flere plantestoffer eller et
eller flere plantepræparater eller en
sammensætning af et eller flere af disse
plantestoffer og et eller flere af disse
plantepræparater;

Begrundelse

Formålet er at afklare forskellen mellem traditionelle plantelægemidler og plantepræparater,
der sælges i kosttilskud, og som derfor ikke bør være omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 30 (direktiv 2001/83/EF)

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele indeholder et eller flere
plantestoffer eller et eller flere
plantepræparater eller en sammensætning af
et eller flere af disse plantestoffer og et eller
flere af disse plantepræparater;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele med farmakologiske virkninger
indeholder et eller flere plantestoffer eller et
eller flere plantepræparater eller en
sammensætning af et eller flere af disse
plantestoffer og et eller flere af disse
plantepræparater;

Begrundelse

Formålet er at afklare forskellen mellem traditionelle plantelægemidler og plantepræparater,
der sælges i kosttilskud, og som derfor ikke bør være omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag af Patricia McKenna og Nuala Ahern
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Ændringsforslag 35
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 30 (direktiv 2001/83/EF)

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele indeholder et eller flere
plantestoffer eller et eller flere
plantepræparater eller en sammensætning af
et eller flere af disse plantestoffer og et eller
flere af disse plantepræparater;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele med farmakologiske virkninger
indeholder et eller flere plantestoffer eller et
eller flere plantepræparater eller en
sammensætning af et eller flere af disse
plantestoffer og et eller flere af disse
plantepræparater;

Begrundelse

For at undgå enhver form for overlapning mellem dette forslag og gældende national lovgivning
om planteingredienser i produkter, der er omfattet af fødevarelovgivningen, må det gøres helt
klart, hvor grænsen mellem lægemidler og fødevarer går. Ændringsforslaget afklarer forskellen
ved at understrege plantelægemidlers farmakologiske egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag af Hans Blokland

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 1, punkt 30 (Direktiv 2001/83/EF)

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele indeholder et eller flere
plantestoffer eller et eller flere
plantepræparater eller en sammensætning af
et eller flere af disse plantestoffer og et eller
flere af disse plantepræparater;

(30) Plantelægemiddel:
ethvert lægemiddel, der som aktive
bestanddele på farmakologisk niveau
indeholder et eller flere plantestoffer eller et
eller flere plantepræparater eller en
sammensætning af et eller flere af disse
plantestoffer og et eller flere af disse
plantepræparater;

Begrundelse

For at undgå, at dette forslag overlapper eksisterende natioinal lovgivning om plantestoffer
og/eller plantepræparater, herunder produkter omfattet af fødevarelovgivningen, er det
nødvendigt klart at afgrænse lægemidler fra fødevarer.

Or. nl
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Ændringsforslag af Patricia McKenna og Nuala Ahern

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 31 (direktiv 2001/83/EF)

(31) Plantestoffer:
alle hovedsageligt hele, fragmenterede eller
skårede planter, plantedele, alger, svampe
eller mosser, som foreligger i ubehandlet -
normalt tørret, men eventuelt også frisk -
form. Visse ekssudater, der ikke har
undergået en særlig behandling, betragtes
også som plantestoffer. En præcis definition
af plantestoffer omfatter den anvendte
plantedel og det botaniske navn ifølge det
binomiale system (slægt, art, varietet og
autor);

(31) Plantestoffer:
alle hovedsageligt hele, fragmenterede eller
skårede planter, plantedele, alger, svampe
eller mosser, som foreligger i ubehandlet -
normalt tørret, men eventuelt også frisk -
form. Visse ekssudater, der ikke har
undergået en særlig behandling, betragtes
også som plantestoffer. En præcis definition
af plantestoffer omfatter den anvendte
plantedel og det botaniske navn ifølge det
binomiale system (slægt, art, varietet og
autor); plantestoffer kan kun betragtes som
lægemidler, når de præsenteres som et i
punkt 30 beskrevet fremstillet lægemiddel,
ledsaget af behørig information om deres
status som traditionelle lægemidler;

Begrundelse

Det bør gøres klart i direktivforslaget, at "hele, fragmenterede eller skårede planter .. [etc.]" kun
betragtes som lægemidler, når de præsenteres som sådanne sammen med behørig information
om deres helbredende egenskaber. Planters multifunktionelle karakter bør anerkendes.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye, Patricia McKenna og Nuala Ahern

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, punkt 32 a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

(32a) Traditionelt lægemiddel:

Et lægemiddel, der indeholder et eller flere
stoffer af planteoprindelse, mineralsk
oprindelse og/eller animalsk oprindelse, og
som anvendes som led i ukonventionelle
behandlingsmetoder og opfylder
betingelserne i artikel 16ia."
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Begrundelse

Direktivet bør indebære en løsning for alle traditionelle humanmedicinske lægemidler med en
klar forbindelse til eksisterende og almindeligt anvendte traditionelle eller ukonventionelle
behandlingsmetoder. For flere oplysninger og en omtale af disse lægemidlers betydning henvises
til Collins-beslutningen af 29. maj 1997 og til Europarådets resolution 1206 fra 1999. Desuden
indeholder WHO-undersøgelsen fra 2001 en oversigt over ukonventionelle lægemidler i EU-
landene.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 a, stk. 1, litra a (direktiv 2001/83/EF)

(a) de anvendes udelukkende ved
indikationer, der passer til et traditionelt
plantelægemiddel, som i kraft af dets
sammensætning og formål er beregnet til
anvendelse, uden at der søges læge med
henblik på diagnosticering,
receptudstedelse eller overvågning af
behandlingen

(a) de er klassificeret som ikke-
receptpligtige

Begrundelse

Bestemmelsen om, at traditionelle plantelægemidler udelukkende anvendes "ved indikationer,
der passer til et traditionelt plantelægemiddel, som i kraft af dets sammensætning og formål er
beregnet til anvendelse, uden at der søges læge med henblik på diagnosticering,
receptudstedelse eller overvågning af behandlingen" er uklar og kunne medføre en unødvendig
begrænsning af den vifte af produkter, som efter myndighedernes opfattelse opfylder kritierierne
for, at de kan defineres som traditionelle lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 a, stk. 1, litra b (direktiv 2001/83/EF)

(b) de administreres kun i overensstemmelse
med en nærmere angiven styrke.

(b) de administreres kun i overensstemmelse
med en nærmere angiven daglig dosis.
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Begrundelse

Et lægemiddels daglige dosis er et bedre sikkerhedskriterium end dets styrke.

Or. en

Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16c, stk. 1, punkt c (Direktiv 2001/83/EF)

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk anvendelse
i Fællesskabet i mindst tredive år forud for
datoen for ansøgningen

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at de
plantestoffer eller plantepræparater, der på
farmakologisk niveau indgår som aktive
bestanddele i det pågældende lægemiddel
eller et tilsvarende lægemiddel har fundet
medicinsk anvendelse i Fællesskabet i
mindst tredive år forud for datoen for
ansøgningen

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at det kan anføres, at plantestoffer eller plantepræparater, der indgår som
aktive bestanddele i et lægemiddel, har fundet medicinsk anvendelse i Fællesskabet i mindst 30
år. Et lægemiddel kan ofte have være kortere på markedet, men godt bestå af stoffer, der
allerede har været anvendt i Fællesskabet i det nævnte tidsrum.

Or. nl

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 1, litra c (direktiv 2001/83/EF)

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk anvendelse
i Fællesskabet i mindst tredive år forud for
datoen for ansøgningen

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser fra en kompetent kilde, der
dokumenterer, at det pågældende
lægemiddel eller et tilsvarende lægemiddel
eller lægemidlets bestanddel eller
bestanddele har fundet medicinsk
anvendelse i eller uden for Fællesskabet i
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mindst tredive år forud for datoen for
ansøgningen

Begrundelse

Der er ikke nogen begrundelse for at udelukke produkter, for hvilke der fra kompetente kilders
side foreligger dokumentation for tredive års traditionel anvendelse i kulturer uden for
Fællesskabet. Kravet om mindst femten års anvendelse i et EU-land negerer vigtige traditioner
for anvendelse af plantelægemidler uden for Fællesskabet (f.eks. i Kina, Indien, det sydøstlige
Asien, Afrika og Nord- og Sydamerika) og begrænser i væsentlig grad potentiellet for innovation
i planteindustrien og kosttilskudsindustrien, hvilket igen vil begrænse borgernes fremtidige
adgang til værdifulde naturlige behandlingsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag af Patricia McKenna og Nuala Ahern

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 1, litra c (direktiv 2001/83/EF)

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk anvendelse
i Fællesskabet i mindst tredive år forud for
datoen for ansøgningen

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk anvendelse
ligegyldigt hvor i verden i mindst tredive år
forud for datoen for ansøgningen

Begrundelse

Traditionel anvendelse bør omfatte anvendelse uden for Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 1, litra c (direktiv 2001/83/EF)

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk anvendelse
i Fællesskabet i mindst tredive år forud for
datoen for ansøgningen

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at
lægemidlet eller dets aktive bestanddele
eller et tilsvarende lægemiddel har fundet
medicinsk anvendelse i Fællesskabet i
mindst tredive år forud for datoen for
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ansøgningen

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 1, litra c (direktiv 2001/83/EF)

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk anvendelse
i Fællesskabet i mindst tredive år forud for
datoen for ansøgningen

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at
lægemidlet eller dets aktive bestanddele
eller et tilsvarende lægemiddel har fundet
medicinsk anvendelse i Fællesskabet i
mindst tredive år forud for datoen for
ansøgningen

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 1, litra d (direktiv 2001/83/EF)

(d) en bibliografisk gennemgang af
sikkerhedsdata samt en ekspertrapport og,
hvis det kræves af den kompetente
myndighed, efter begrundet anmodning, de
nødvendige data til vurdering af lægemidlets
sikkerhed.

(d) en bibliografisk gennemgang af
sikkerhedsdata samt en ekspertrapport om de
farmakologiske og toksikologiske
egenskaber samt om den mulige
terapeutiske virkning og, hvis det kræves af
den kompetente myndighed, efter begrundet
anmodning, de nødvendige data til vurdering
af lægemidlets sikkerhed.
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Begrundelse

Det er bedre at speficere, hvad ekspertrapporten skal indeholde, da dette vil være nyttigt for små
og mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag af G.H.C. Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16c, stk. 3 (Direktiv 2001/83/EF)

3. Kravet om at dokumentere medicinsk
anvendelse i hele denne periode på tredive
år, som anført i stk. 1, litra c), er opfyldt,
selv om produktets markedsføring ikke har
været baseret på en specifik tilladelse.
Kravet er ligeledes opfyldt, hvis antallet af
eller mængden af bestanddele i lægemidlet
er blevet reduceret i denne periode.

3. Kravet om at dokumentere medicinsk
anvendelse i hele denne periode på tredive
år, som anført i stk. 1, litra c), er opfyldt,
selv om markedsføringen af de
plantestoffer eller plantepræparater, der på
farmakologisk niveau indgår som aktive
bestanddele i produktet, ikke har været
baseret på en specifik tilladelse. Kravet er
ligeledes opfyldt, hvis antallet af eller
mængden af bestanddele i lægemidlet er
blevet reduceret i denne periode.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at det kan anføres, at plantestoffer eller plantepræparater, der indgår som
aktive bestanddele i et lægemiddel, har fundet medicinsk anvendelse i Fællesskabet i mindst 30
år. Et lægemiddel kan ofte have være kortere på markedet, men godt bestå af stoffer, der
allerede har været anvendt i Fællesskabet i det nævnte tidsrum.

Or. nl

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 4 (direktiv 2001/83/EF)

4. Hvis midlet har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år, kan ansøgeren
fremlægge dokumentation for medicinsk
anvendelse i en periode, som bringer den
samlede periode op på 30 år, i et angivet

udgår
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område eller i angivne områder uden for
Fællesskabet.

Begrundelse

Redaktionelt ændringsforslag for at muliggøre anvendelsen af ændringsforslag 42 (artikel 16c,
stk. 1, litra c)).

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 4 (direktiv 2001/83/EF)

4. Hvis midlet har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år, kan ansøgeren
fremlægge dokumentation for medicinsk
anvendelse i en periode, som bringer den
samlede periode op på 30 år, i et angivet
område eller i angivne områder uden for
Fællesskabet.

4. Hvis midlet har fundet medicinsk
anvendelse i et angivet område eller i
angivne områder uden for Fællesskabet i en
uafbrudt periode, der sammen med den
periode, hvori det har været tilgængeligt i
Fællesskabet, bringer den samlede periode
op på 30 år, kan ansøgeren fremlægge
dokumentation herfor.

Begrundelse

Kravet om, at midlet skal have været tilgængeligt i mindst 15 år, er arbitrært, og der synes ikke
at være nogen grund til, at et produkt, der måske i 50 år har fundet medicinsk anvendelse
andetsteds, men som kun har været anvendt i Fællesskabet i 10 år, ikke bør være acceptabelt.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 4 (direktiv 2001/83/EF)

4. Hvis midlet har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år, kan ansøgeren
fremlægge dokumentation for medicinsk
anvendelse i en periode, som bringer den
samlede periode op på 30 år, i et angivet
område eller i angivne områder uden for
Fællesskabet.

4. Hvis midlet har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år, også i
sammensætninger med vitaminer,
sporelementer og andre naturlige
bestanddele med undtagelse af biologisk
materiale, kan ansøgeren fremlægge
dokumentation for medicinsk anvendelse i
en periode, som bringer den samlede periode
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op på 30 år, i et angivet område eller i
angivne områder uden for Fællesskabet.

Begrundelse

Der er ingen grund til at udelukke traditionelle plantelægemidler, som også indeholder små
mængder vitaminer, mineraler og andre naturlige bestanddele, fra markedet, undtagen i tilfælde,
hvor disse lægemidler indeholder biologisk materiale. Disse præparater bevarer da også deres
karakteristika for så vidt angår virkning og sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16c, stk. 4 (Direktiv 2001/83/EF)

4. Hvis midlet har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år, kan ansøgeren
fremlægge dokumentation for medicinsk
anvendelse i en periode, som bringer den
samlede periode op på 30 år, i et angivet
område eller i angivne områder uden for
Fællesskabet.

4. Hvis de plantestoffer eller
plantepræparater, der på farmakologisk
niveau indgår som aktive bestanddele i
midlet, har været tilgængelige i Fællesskabet
i mindst 15 år, kan ansøgeren fremlægge
dokumentation for medicinsk anvendelse i
en periode, som bringer den samlede periode
op på 30 år, i et angivet område eller i
angivne områder uden for Fællesskabet.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at det kan anføres, at plantestoffer eller plantepræparater, der indgår som
aktive bestanddele i et lægemiddel, har fundet medicinsk anvendelse i mindst 30 år, hvoraf under
alle omstændigheder 15 år i Fællesskabet. Et lægemiddel kan ofte have være kortere på
markedet, men godt bestå af stoffer, der allerede har været anvendt i Fællesskabet i det nævnte
tidsrum.

Or. nl

Ændringsforslag af Catherine Stihler og Phillip Whitehead
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Ændringsforslag 52
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 c, stk. 4 a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

4a. Hvis midlet ikke har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år i de
medlemsstater, der har tradition for at
anvende plantelægemidler fra tredjelande,
kan det i stk. 1, litra c), omhandlede krav
om dokumentation for medicinsk
anvendelse opfyldes ved hjælp af
dokumentation for medicinsk anvendelse i
et angivet område eller i angivne områder
uden for Fællesskabet. Andre
medlemsstater er dog ikke forpligtet til at
tage hensyn til registreringer eller
godkendelser udstedt på grundlag af en
sådan dokumentation.

Begrundelse

Med hensyn til at skabe en passende balance mellem at give forbrugerne tilstrækkelige
valgmuligheder og garantere den offentlige sikkerhed er validiteten og styrken af et lægemiddels
traditionelle anvendelse vigtigere end dets geografiske oprindelse. Ændringsforslaget vil gøre
det muligt for medlemsstaterne at tage fuldt hensyn til gyldigt dokumentationsmateriale fra
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag af Ria G. H. C. Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16c, stk. 4, litra a (nyt) (Direktiv 2001/83/EF)

4a. Traditionelle planteprodukter, hvis
andel af plantestoffer eller
plantepræparater er lavere end det
farmakologiske niveau, og som derfor er
omfattet af fødevarelovgivningen, skal efter
ikrafttrædelsen af ændringen af dette
direktiv fortsat være omfattet af disse
bestemmelser i Fællesskabet.
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Begrundelse

Mange produkter, der anvendes i traditionel behandling, er ofte ikke lægemidler, men falder ind
under fødevarelovgivningen. Disse produkter importeres ofte fra lande uden for EU, men
produceres også i EU. Det er vigtigt at sikre, at disse produkter også som sundhedsprodukter
fortsat henhører under fødevarelovgivningen.

Or. nl

Ændringsforslag af John Bowis og Chris Davies

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 d (direktiv 2001/83/EF)

Ved evaluering af en ansøgning om
registrering af et traditionelt anvendt
lægemiddel tager hver medlemsstat behørigt
hensyn til registreringer eller tilladelser, der
er udstedt i en anden medlemsstat.

Ved evaluering af en ansøgning om
registrering af et traditionelt anvendt
lægemiddel anerkender hver medlemsstat
registreringer eller tilladelser, der er udstedt
i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 d (direktiv 2001/83/EF)

Ved evaluering af en ansøgning om
registrering af et traditionelt anvendt
lægemiddel tager hver medlemsstat behørigt
hensyn til registreringer eller tilladelser, der
er udstedt i en anden medlemsstat.

Ved evaluering af en ansøgning om
registrering af et traditionelt anvendt
lægemiddel anerkender hver medlemsstat
registreringer eller tilladelser, der er udstedt
i en anden medlemsstat.
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Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt, Emilia Franziska Müller og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16f, stk. 1 (Direktiv 2001/83/EF)

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det
enkelte plantestof, den terapeutiske
indikation, den nærmere angivne styrke,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en inddeling i flere grupper af
plantelægemidler - midler med egne
videnskabelige data og dermed egen
indikation (rationalle plantelægemidler)
såvel som veletablerede og traditionelt
brugte midler - under hensyntagen til deres
sammensætning og farmakologiske og
toksikologiske virkninger. Som led i denne
inddeling opstiller udvalget en liste over
traditionelle plantelægemidler inklusive det
terapeutiske anvendelsesområde, hvordan
de gives, daglig dosis, eventuelle skadelige
virkninger, eventuel interaktion med
lægemidler, alkohol og fødevarer; det giver
endvidere enhver egnet information, der er
nødvendig for en sikker anvendelse, især
hos børn, gravide og ældre mennesker..

Begrundelse

Ud over de veletablerede lægemidler, hvis virkning og ufarlighed fremgår generelt af
monografier, findes der på markedet lægemidler, der har klart definerede indikationer på
grundlag af egne videnskabelige data. Disse specifikke data svarer ikke til oplysningerne i
monografierne og kan defor ikke overføres generelt. Følgelig gælder de kun det givne
specialekstrakt.

Or. de

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò
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Ændringsforslag 57
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 f, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det
enkelte plantestof, den terapeutiske
indikation, den nærmere angivne styrke,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en klassifikation af
plantelægemidler under hensyntagen til
deres sammensætning og deres
farmakologiske og toksikologiske
virkninger. Som led i denne klassifikation
anfører udvalget for hvert enkelt
plantelægemiddel de terapeutiske
indikationer, administrationsvej(e), den
daglige dosis, eventuelle skadelige
virkninger og mulige interaktioner med
andre lægemidler, alkohol og fødevarer
samt alle andre oplysninger, der tjener til
lægemidlets sikre anvendelse, især for
børn, gravide og ældre.

Begrundelse

Udvalgets klassifikation af plantelægemidler vil få grundlæggende betydning for beskrivelsen af
disse lægemidler. Udvalget bør desuden forelægge alle sådanne oplysninger, som hjælper
forbrugerne til at anvende plantelægemidlerne korrekt og undgå skadelige bivirkninger.

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 f, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det enkelte
plantestof, den terapeutiske indikation, den
nærmere angivne styrke,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer til brug i
plantelægemidler. Denne liste indeholder,
for så vidt angår det enkelte plantestof, den
terapeutiske indikation, den nærmere
angivne styrke, administrationsvejen og
andre nødvendige oplysninger for sikker
anvendelse af plantestoffet som lægemiddel.

Begrundelse

Den liste, der skal opstilles af Udvalget for Plantelægemidler, bør kun omfatte den medicinske
anvendelse af plantestoffer. Der findes måske allerede forskrifter for de samme stoffers
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anvendelse i fødevarer i de forskellige medlemsstater, og forslaget bør ikke berøre disse
forskrifter.

Or. en

Ændringsforslag af Hans Blokland

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16f, stk. 1 (Direktiv 2001/83/EF)

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det enkelte
plantestof, den terapeutiske indikation, den
nærmere angivne styrke,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer til brug i
plantelægemidler. Denne liste indeholder,
for så vidt angår det enkelte plantestof, den
terapeutiske indikation, den nærmere
angivne styrke, administrationsvejen og
andre nødvendige oplysninger for sikker
anvendelse af plantestoffet som
plantelægemiddel.

Begrundelse

Den liste, der skal opstilles af Udvalget for Plantelægemidler, skal kun gælde plantelægemidler,
således at de samme plantestoffer og plantesubstanser, der i en række medlemsstater allerede er
reguleret under fødevarelovgivningen, ikke berøres af dette forslag.

Or. nl

Ændringsforslag af Patricia McKenna og Nuala Ahern

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 f, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det enkelte
plantestof, den terapeutiske indikation, den
nærmere angivne styrke,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer til brug i
plantelægemidler. Denne liste indeholder,
for så vidt angår det enkelte plantestof, den
terapeutiske indikation, den nærmere
angivne styrke, administrationsvejen og
andre nødvendige oplysninger for sikker
anvendelse af plantestoffet som lægemiddel.
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Begrundelse

Den liste, der skal opstilles af Udvalget for Plantelægemidler, bør kun omfatte den medicinske
anvendelse af plantestoffer. Der findes måske allerede forskrifter for de samme stoffers
anvendelse i fødevarer i de forskellige medlemsstater, og forslaget bør ikke berøre disse
forskrifter.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 f, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det enkelte
plantestof, den terapeutiske indikation, den
nærmere angivne styrke,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

1. Det i artikel 16h omhandlede udvalg
opstiller en liste over plantestoffer. Denne
liste indeholder, for så vidt angår det enkelte
plantestof, den terapeutiske indikation, den
nærmere angivne daglige dosis,
administrationsvejen og andre nødvendige
oplysninger for sikker anvendelse af
plantestoffet.

Begrundelse

Et lægemiddels daglige dosis er et bedre sikkerhedskriterium end dets styrke.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 2, NR. 2

Artikel 16 g, stk. 2, litra a (direktiv 2001/83/EF)

(a) at produktet er et plantelægemiddel til
traditionel anvendelse med særlig indikation,
og at produktets virkning ikke er klinisk
dokumenteret, men udelukkende baseret på
lang tids anvendelse og erfaring, og

(a) at produktet er et plantelægemiddel til
traditionel anvendelse med særlig indikation,
og at produktets virkning udelukkende er
baseret på lang tids anvendelse og erfaring,
og
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Begrundelse

Den erklæring, der ledsager oplysningerne om produktet, bør indeholde en fyldestgørende
beskrivelse af produktets art og vigtigste egenskaber. Produktetiketten og indlægssedlen bør
indeholde de oplysninger, forbrugerne har brug for at tage i betragtning, men oplysningerne
skal være let forståelige og ikke udformet i negative vendinger.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 g, stk. 2, litra b (direktiv 2001/83/EF)

(b) at brugeren skal konsultere en læge, hvis
symptomerne, trods brug af lægemidlet,
fortsætter.

(b) at brugeren skal konsultere en læge, hvis
symptomerne, trods brug af lægemidlet,
fortsætter, eller hvis der optræder alvorlige
bivirkninger.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 g, stk. 2, litra b a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

(ba) produktets bivirkninger og toksiske
virkninger samt eventuelle farlige
interaktioner med fødevarer og/eller andre
lægemidler, der indtages samtidig.

Begrundelse

Det er vigtigt for forbrugeren at vide, at der muligvis kan optræde bivirkninger, men også at der
muligvis kan være tale om interaktioner med fødevarer og/eller andre lægemidler, der indtages
samtidig.

Or. en
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 g, stk. 3 (direktiv 2001/83/EF)

3. Ud over de bestemmelser, der er fastlagt i
artikel 86 til 99, skal al reklame for et
lægemiddel, der er registreret i henhold til
dette kapitel, indeholde følgende erklæring:
"traditionelt plantelægemiddel til
anvendelse [nærmere angivet indikation];
lægemidlets virkning er ikke
dokumenteret".

3. Ud over de bestemmelser, der er fastlagt i
artikel 86 til 99, skal al reklame for et
lægemiddel, der er registreret i henhold til
dette kapitel, indeholde en erklæring om, at
der er tale om et traditionelt anvendt
lægemiddel".

Begrundelse

Den foreslåede erklæring er for lang og egner sig ikke til reklame. Desuden fremstiller den
traditionelle plantelægemidlers særlige egenskaber i for negative vendinger. Hovedformålet med
erklæringen bør være at understrege lægemidlets traditionelle anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

1. Der nedsættes hermed et udvalg for
plantelægemidler. Udvalget hører ind under
agenturet.

1. Der nedsættes hermed et udvalg for
plantelægemidler. Udvalget hører ind under
agenturet. Udvalget for Plantelægemidler
overtager de opgaver, der er pålagt
Udvalget for Humanmedicinske
Lægemidler for så vidt angår vurdering af
plantelægemidler.

I spørgsmål, der vedrører begge udvalg,
sørger eksekutivdirektøren for en
hensigtsmæssig koordinering, eventuelt
med henblik på fastlæggelse af en fælles
holdning.

Begrundelse

Der bør nedsættes et udvalg for plantelægemidler, som i kraft af sin specifikke karakter adskiller
sig fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, og som har fuld beføjelse til at træffe
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afgørelser for så vidt angår vurdering af plantelægemidler. Eksekutivdirektøren for Det
Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering vil naturligvis skulle etablere en form for
samarbejde mellem de to udvalg, når der er tale om spørgsmål af fælles interesse, f.eks.
spørgsmål vedrørende interaktioner mellem plantelægemidler og andre lægemidler og
vedrørende lægemiddleovervågning.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 2 (direktiv 2001/83/EF)

2. Udvalget for plantelægemidler består af
et medlem udpeget af hver medlemsstat for
en treårig periode, som kan fornyes. De
udvælges på grundlag af deres rolle og
erfaring med vurdering af plantelægemidler
og repræsenterer deres kompetente
myndigheder.

2. Med henblik på udpegelsen af
medlemmerne af Udvalget for
Plantelægemidler foreslår hver medlemsstat
tre personer, som udvælges på grundlag af
deres rolle og erfaring med vurdering af
plantelægemidler (farmakologi,
farmakognosi, toksikologi og andre
discipliner i tilknytning til
plantelægemidler).
På grundlag af disse forslag udnævner
eksekutivdirektøren ét medlem for hver
medlemsstat under hensyntagen til behovet
for at sikre udvalgets tværfaglige karakter.
De udnævnte medlemmer bevarer relevante
kontakter til de kompetente nationale
myndigheder.
Medlemmerne af hvert udvalg udnævnes
for en treårig periode, som kan fornyes én
gang.
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Begrundelse

Medlemskab af Udvalget for Plantelægemidler bør organiseres på samme måde som
medlemskab af Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, således at der sikres et højt specifikt
kompetenceniveau på plantelægemiddelområdet. Det forekommer hensigtsmæssigt kun at gøre
det muligt at forny de enkelte udvalgsmedlemmers mandatperiode én gang. Seks år er temmelig
lang tid, når det drejer sig om at muliggøre udskiftning af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies og John Bowis

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 2 (direktiv 2001/83/EF)

2. Udvalget for plantelægemidler består af et
medlem udpeget af hver medlemsstat for en
treårig periode, som kan fornyes. De
udvælges på grundlag af deres rolle og
erfaring med vurdering af
plantelægemidler og repræsenterer deres
kompetente myndigheder.

2. Udvalget for Plantelægemidler består af
15 medlemmer, hvoraf mindst tre skal have
stor faglig ekspertise inden for
planterelateret farmakognosi, farmakologi
og toksikologi. Mere end ét medlem af
udvalget skal have omfattende praktisk
erfaring med plantemedicin. Udvalgets
mandatperiode strækker sig over tre år og
kan fornyes én gang.

Begrundelse

Udvalget for Plantelægemidler bør også bestå af højt kvalificerede eksperter i farmakologi, da
det beskæftiger sig med plantemedicin såvel som med udøvelsen af plantemedicingerningen.
Udvalgets medlemmer bør udskiftes mindst hvert sjette år.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò
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Ændringsforslag 69
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 3, afsnit 2 (direktiv 2001/83/EF)

Når der er udarbejdet
fællesskabsplantemonografier som
omhandlet i dette stykke, anvendes de som
grundlag for enhver ansøgning.

Når der er udarbejdet
fællesskabsplantemonografier som
omhandlet i dette stykke, anvendes de som
grundlag for enhver ansøgning. Ansøgeren
eller medlemsstaternes kompetente
myndigheder kan også henvise til andre
relevante monografier, publikationer eller
data.

Begrundelse

Det er vigtigt, at Udvalget for Plantelægemidler ud over fællesskabsplantemonografier også
tager hensyn til andre relevante monografier, f.eks. monografierne i allerede eksisterende og
officielt anerkendte farmakopéer, samt til relevante publikationer og videnskabelige data
forelagt af ansøgeren eller af de kompetente medlemsstatsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 4a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

4a. Bestemmelserne om
lægemiddelovervågning finder også
anvendelse på plantelægemidler.

Begrundelse

 I betragtning af den internationale litteraturs beretninger om det store antal alvorlige
bivirkninger efter indtagelsen af plantelægemidler er det vigtigt, at lægemiddelovervågningen
under Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering også omfatter plantelægemidler,
således at det tomrum, der i øjeblikket eksisterer på dette område, udfyldes.

Or. en
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Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 4b (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

4b. Plantelægemidler fremstillet i EU-
landene eller importeret fra tredjelande
skal opfylde kravene om god
fremstillingspraksis og kvalitetskontrol i
henhold til Rådets direktiv 2001/83/EF.

Begrundelse

 For at sikre den bedst mulige beskyttelse af forbrugerne må plantelægemidler fremstillet i EU-
landene eller importeret fra tredjelande opfylde de i gældende lovgivning fastlagte krav om god
fremstillingspraksis og kvalitetskontrol.

Or. en

Ændringsforslag af Giuseppe Nisticò

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 h, stk. 4 c (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

4c. Direktivet finder ikke anvendelse på:
a) fødevarer som defineret i forordning
(EF) nr. 178/2002
(Fødevaresikkerhedsautoriteten)
b) kosttilskud som defineret i direktiv
46/2002/EF
c. kosmetiske midler som defineret i
direktiv 76/768/EØF og senere ændringer
heraf.

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt at undgå en ophobning af særbestemmelser for produkter, der allerede
er omfattet af andre direktver.

Or. en
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Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 i, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

Inden ....... [dato] forelægger Kommissionen
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet
om gennemførelsen af bestemmelserne i
dette kapitel.

Senest tre år efter datoen for direktivets
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen en
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af bestemmelserne i dette
kapitel.

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde er begrænset til plantemedicin. Der må derfor fastlægges en klar
tidsplan for Kommissionens evaluering ikke blot af direktivets gennemførelse, men også af,
hvorvidt det bør udvides til at omfatte andre produkter.

Or. en

Ændringsforslag af Ursula Schleicher

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16i, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

Inden ....... [dato] forelægger Kommissionen
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet
om gennemførelsen af bestemmelserne i
dette kapitel.

Inden den 31. december 2006 forelægger
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af
bestemmelserne i dette kapitel.

Begrundelse

Følger af ændringsforslagene til betragtning (12) og (12a) (ny).

Or. de
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 16 i, stk. 2 (direktiv 2001/83/EF)

Rapporten skal indeholde en vurdering af en
eventuel udvidelse af registreringen af
traditionel anvendelse til at omfatte andre
kategorier af lægemidler."

Rapporten skal indeholde en vurdering af en
eventuel udvidelse af registreringen af
traditionel anvendelse til at omfatte andre
kategorier af lægemidler. I mangel af en
sådan udvidelse kan en medlemsstat på sit
område indføre eller bevare
særbestemmelser vedrørende andre
traditionelt anvendte ukonventionelle
lægemidler end de i artikel 16a
omhandlede. Bestemmelserne om kvalitet,
sikkerhed og virkningsfuldhed bør være i
overensstemmelse med de respektive
principper i og kendetegn for
ukonventionelle behandlingsmetoder.
I tilfælde heraf underretter den
pågældende medlemsstat Kommissionen
om de gældende særbestemmelser."

Begrundelse

I betragtningerne i Kommissionens forslag (2002/0008(COD)) udtaler Kommissionen selv, at "et
stort antal lægemidler […] trods lang tradition ikke [opfylder] kravene om, at de skal finde
almindelig anerkendt medicinsk anvendelse med anerkendt effekt og et acceptabelt
sikkerhedsniveau…". Lovgivningen bør ikke kun omfatte de fleste, men alle traditionelle
ukonventionelle lægemidler. Den foreslåede procedure kan let føre til et spring på ti år - hvorved
der vil opstå et "forskriftstomrum" - inden der kan indføres nye harmoniserede bestemmelser. I
denne periode er der stor risiko for, at mange etablerede traditionelt anvendte ukonventionelle
lægemidler ikke vil kunne overleve uden særbestemmelser på det stærkt regulerede
lægemiddelmarked. Derfor bør nationale bestemmelser udtrykkeligt tolereres.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna
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Ændringsforslag 76
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Kapitel 2 b (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

2a. I afsnit III indsættes et nyt kapitel 2b.
"Kapitel 2b: Særlige bestemmelser for
traditionelle lægemidler".

Begrundelse

Da der i mange medlemsstater er mange andre traditionelle ukonventionelle lægemidler på
markedet end plantelægemidler eller lægemidler sammensat af plantestoffer og andre naturlige
stoffer, må der lovgives om registreringen af disse produkter. Det er uansvarligt at udsætte
afgørelsen om at lade disse produkter omfatte af en europæisk lovramme, og det giver ingen
mening at vente i endnu 7-8 år med at fastsætte bestemmelser for disse produkter. Vi foreslår
derfor, at der indføjes et særligt kapitel 2b for denne kategori af traditionelle lægemidler, hvori
artikel 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16g og 16i i kapitel 2a overtages og tilpasses disse produkters
særkender i en artikel 16ia, 16ib, 16ic, 16id, 16ie, 16if og 16ig i kapitel 2b. Artikel 16f og 16h
(udvalg og monografier) gælder kun for traditionelle plantelægemidler, hvorfor disse
bestemmelser ikke optræder i kapitel 2b.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i a (ny) (direktiv 2001/83/EF)

"Artikel 16ia

En forenklet registreringsprocedure (i det
efterfølgende kaldet "registrering af et
traditionelt anvendt lægemiddel") indføres
hermed for lægemidler, som opfylder
følgende kriterier:

(a) de anvendes udelukkende ved
indikationer, der passer til et traditionelt
lægemiddel, der anvendes eller ordineres
som led i en ukonventionel
behandlingsmetode

(b) der er i en administrationsform, der
enten er beskrevet i en monografi i Den
Europæiske Farmakopé eller i en
medlemsstats officielle farmakopé;
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injektionspræparater skal ordineres af en
læge eller en kvalificeret person i
sundhedssektoren

(c) kravet om periode for traditionel
anvendelse som angivet i artikel 16ic, stk. 1,
litra c), er opfyldt

(d) data om lægemidlets traditionelle
anvendelse er fyldestgørende, navnlig er det
dokumenteret, at produktet ikke er
skadeligt under normale anvendelsesvilkår,
og det kan på grundlag af lang tids brug og
erfaring antages, at lægemidlet har
farmakologisk effekt eller effektivitet.

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke
anvendelse i tilfælde, hvor de kompetente
myndigheder er af den opfattelse, at et
traditionelt lægemiddel opfylder kriterierne
for tilladelse til markedsføring i henhold til
artikel 6 eller for registrering ifølge artikel
14."

Begrundelse

a) Der skulle ikke være nogen grund til at fastlægge restriktioner for administrationsformerne,
da de i øjeblikket er omfattet af monografier i enten Den Europæiske Farmakopé eller en
medlemsstats officielle farmakopé. GMP-krav sikrer fuldt ud den farmaceutiske kvalitet af og
sikkerhed ved alle administrationsveje.

b) Dette gælder ikke i samme grad for injektionspræparater, som ubestrideligt indgår i en lang
række traditionelle ukonventionelle behandlingsmetoder. I løbet af en periode på over 50 år med
en årlig anvendelse på mere end 100 mio. sådanne ampuller i daglig praksis og på hospitaler er
der kun rapporteret om meget få mindre bivirkninger. Da injektionspræparater imidlertid
sædvanligvis ordineres af læger og kvalificerede personer i sektoren for ukonventionelle
behandlingsmetoder, skal ovennævnte restriktion - med henvisning til artikel 71, stk. 1 - gælde.

d) For så vidt angår traditionelle lægemidler er termen "effektivitet" mere passende end
"virkning". "Effektivitet" har at gøre med, hvor godt et lægemiddel virker i normal klinisk
praksis.

Or. en
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Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye, Patricia McKenna

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i b (ny) (direktiv 2001/83/EF)

"Artikel 16 ib

1. Ansøgeren og indehaveren af
registreringen skal være etableret i
Fællesskabet.
2. For at et lægemiddel kan registreres som
et traditionelt anvendt lægemiddel,
indsender ansøgeren en ansøgning til de
kompetente myndigheder i medlemsstaten."

Begrundelse

Dette er en næsten ordret gengivelse af artikel 16b i kapitel 2a om traditionelle
plantelægemidler, som herved også indføjes for traditionelle lægemidlers vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i c, stk. 1 (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

"Artikel 16 ic

1. Ansøgningen skal være ledsaget af:

(a) de oplysninger og dokumenter:

(I) der er anført i artikel 8, stk.3, litra a) til
h), litra j) og k)

(II) resultaterne af de farmaceutiske
forsøg, der er anført i artikel 8, stk. 3, litra
i)
(III) resumeet af produktegenskaberne
uden de data, der er angivet i artikel 11, stk.
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4
(IV) i tilfælde af sammensætninger som
anført i artikel 1, punkt 32a, de
oplysninger, der er nævnt i artikel 16j, litra
d), vedrørende sammensætningen som
sådan; hvis de enkelte aktive bestanddele
ikke er tilstrækkeligt kendte, skal
oplysningerne også vedrøre de enkelte
aktive bestanddele

(b) nærmere oplysninger om tilladelse eller
registrering vedrørende markedsføringen
af et lægemiddel, som ansøgeren har
opnået i en anden medlemsstat eller i et
tredjeland, samt nærmere oplysninger om
enhver afgørelse om nægtelse af en
tilladelse eller registrering, både inden for
Fællesskabet og i et tredjeland, og
begrundelserne herfor

(c) bibliografisk dokumentation eller
ekspertudtalelser, der dokumenterer, at det
pågældende lægemiddel eller et tilsvarende
lægemiddel har fundet medicinsk
anvendelse i Fællesskabet i mindst tredive
år forud for datoen for ansøgningen

(d) en bibliografisk gennemgang af
sikkerhedsdata samt en ekspertrapport og,
hvis det kræves af den kompetente
myndighed, efter begrundet anmodning, de
nødvendige data til vurdering af
lægemidlets sikkerhed

Bilag I anvendes analogt på oplysninger og
dokumenter som omhandlet i litra a)."

Begrundelse

Litra a), b) og c) er indføjet i tråd med kapitel 2a.

Litra d) og andet afsnit er en ordret gengivelse af litra d) og andet afsnit i artikel 16c, stk. 1.

Or. en



PE 319.342/14-90 42/49 AM\477180DA.doc

DA

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 1, NR. 2 A(nyt)

Artikel 16 i c, stk. 1 a, 1 b og 1 c (nye) (direktiv 2001/83/EF)

"1a. Et tilsvarende lægemiddel som det, der
er anført i stk. 1, litra c), kendetegnes ved at
have samme aktive bestanddele uden
hensyn til anvendte hjælpestoffer, samme
eller lignende formål, tilsvarende styrke og
samme eller lignende administrationsvej
som det lægemiddel, ansøgningen vedrører.

1b. Kravet om at dokumentere medicinsk
anvendelse i hele denne periode på tredive
år, som anført i stk. 1, litra c), er opfyldt,
selv om produktets markedsføring ikke har
været baseret på en specifik tilladelse.
Kravet er ligeledes opfyldt, hvis der i denne
periode er sket en reduktion i antallet af
eller mængden af bestanddele i lægemidlet
eller en forøgelse af mængden af de øvrige
bestanddele uden fare for sikkerheden
generelt.

1c. Hvis midlet har været tilgængeligt i
Fællesskabet i mindst 15 år, kan ansøgeren
fremlægge dokumentation for medicinsk
anvendelse i en periode, som bringer den
samlede periode op på 30 år, i et angivet
område eller i angivne områder uden for
Fællesskabet."

Begrundelse

1a) Dette er en ordret gengivelse af artikel 16c, stk. 2, i kapitel 2a om traditionelle
plantelægemidler, som herved også indføjes for traditionelle lægemidlers vedkommende.

1b) Der kan være sket en ændring af en produktformel med begrundelse i f.eks. formelstabilitet
eller sikkerhed, som har krævet justering af antallet eller mængden af en eller flere bestanddele.
Navnlig som følge af lovgivnigsmæssige ændringer har en række medlemsstater tidligere
anmodet om sådanne justeringer. Sådanne produkter, hvis generelle sikkerhed er uændret, og
som opfylder alle andre krav, bør ikke udelukkes.
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Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i d (ny) (direktiv 2001/83/EF)

"Artikel 16 id

I tilfælde af en ansøgning om registrering
af et traditionelt lægemiddel i i to eller flere
medlemsstater anvendes proceduren i
artikel 27, 28 og 29, stk. 1 og 2, og det
sikres, at koordinationsgruppen, når det
drejer sig om anvendelse af traditionelle
lægemidler i forbindelse med
ukonventionelle behandlingsmetoder, også
inddrager uafhængige eksperter foreslået
af de faglige sammenslutninger inden for
de respektive ukonventionelle
behandlingssektorer i
beslutningsproceduren."

Begrundelse

Artikel 16d i kapitel 2a er udformet nogenlunde som artikel 6, stk. 1, i direktiv 92/73/EØF om
homøopatiske humanmedicinske lægemidler. Gennemførelsen af artikel 6, stk. 1, førte til en
række forskellige fortolkninger i medlemsstaterne og mundede ikke ud i hverken gensidig
anerkendelse eller forenkling af de administrative procedurer for disse produkter. I sin rapport
af 14. juli 1997 (bekræftet ved EP's beslutning A4-0378/98) udtalte Kommissionen selv, at den
pågældende ordlyd burde tages op til fornyet overvejelse og gøres præcisere. I ovennævnte
ordlyd er Kommissionens forslag taget i betragtning. Herudover måtte det gøres klart, at der må
ske inddragelse af uafhængige eksperter foreslået af de faglige sammenslutninger inden for de
respektive ukonventionelle behandlingssektorer.  

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i e (ny) (direktiv 2001/83/EF)
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"Artikel 16 ie

1. Registrering af et traditionelt anvendt
lægemiddel nægtes, hvis ansøgningen ikke
er i overensstemmelse med artikel 16ia, 16
ib eller 16ic, eller hvis det viser sig, at
mindst en af følgende betingelser er
opfyldt:

(a) den kvalitative og/eller kvantitative
sammensætning er ikke som angivet

(b) de terapeutiske indikationer er ikke i
overensstemmelse med begrænsningerne
fastsat i artikel 16ia

(c) midlet kan være skadeligt under
normale anvendelsesvilkår

(d) data om traditionel anvendelse er ikke
fyldestgørende, navnlig hvis det ikke på
grundlag af lang tids anvendelse og
erfaring kan antages, at midlet har
farmakologisk effekt eller effektivitet

(e) den farmaceutiske kvalitet er ikke
tilstrækkeligt dokumenteret

2. De kompetente myndigheder i
medlemsstaterne skal oplyse ansøgeren,
Kommissionen og enhver kompetent
myndighed, der anmoder herom, om
afgørelser, de af sikkerhedshensyn måtte
træffe vedrørende nægtelse af registrering
af et traditionelt anvendt lægemiddel, samt
om begrundelsen herfor."

Begrundelse

Dette er er næsten ordret gengivelse af artikel 16e i kapitel 2a om traditionelle
plantelægemidler, som herved også indføjes for traditionelle lægemidlers vedkommende.

Or. en
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Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i f, stk. 1 (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

"Artikel 16 if
1. Artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 4, stk. 4,
artikel 12, artikel 17, stk. 1, artikel 19, 20,
23, 24, 25, 40 til 52, 70 til 85, 101 til 108,
artikel 111, stk. 1 og 3, artikel 112, 116 til
118, 122, 123, 125, artikel 126, andet led,
og artikel 127 i dette direktiv samt
Kommissionens direktiv 91/356/EØF finder
analog anvendelse på registrering af
traditionelt anvendte lægemidler i henhold
til dette kapitel."

Begrundelse

Indføjelse af artikel 16g, stk. 1, fra kapitel 2a om traditionelle plantelægemidler, som herved
overtages for traditionelle lægemidlers vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 2, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i f, stk. 1 a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

"1a. Ud over de bestemmelser, der er
fastlagt i artikel 54 til 65, skal enhver
etikettering og indlægsseddel indeholde en
erklæring om:

(a) at produktet er et traditionelt anvendt
lægemiddel, og at dets effektivitet er baseret
på den specifikke indfaldsvinkel og
erfaring i forbindelse med den pågældende
ukonventionelle behandlingsmetode og på
lang tids anvendelse

(b) at brugeren skal konsultere en læge,
hvis symptomerne, trods brug af
lægemidlet, fortsætter
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En medlemsstat kan beslutte, at etikettering
og indlægsseddel også skal indeholde
oplysninger om den pågældende tradition."

Begrundelse

a) a) Ordlyden her er mere hensigtsmæssig, eftersom friholdelsesklausulen i artikel 16g er
usammenhængende og ikke i tråd med ånden i dette direktiv som den fremgår af
bestemmelserne i artikel 16a, stk. 1, litra e) og artikel 16j, litra d.

b) Indføjelse af ordlyden fra artikel 16g, stk. 2, litra b), om traditionelle plantelægemidler,
som herved overtages for traditionelle lægemidlers vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i f, litra 1 b (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

"1b. Ud over de bestemmelser, der er
fastlagt i artikel 86 til 99, skal al reklame
for et lægemiddel, der er registreret i
henhold til dette kapitel, indeholde følgende
erklæring: "traditionelt lægemiddel til
anvendelse [nærmere angivet indikation
eller anvendelsesområde]". Effektiviteten
er baseret på den specifikke indfaldsvinkel
og erfaring i forbindelse med den
pågældende ukonventionelle
behandlingsmetode og på lang tids
anvendelse .”

Begrundelse

Etiketteringskravene må være mere specifikke og tilpasset traditionelt anvendte lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna
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Ændringsforslag 86
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 16 i g (ny) (direktiv 2001/83/EF)

"Artikel 16 ig

Inden ....... [dato] forelægger
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen
af bestemmelserne i dette kapitel.

Rapporten skal indeholde en vurdering af
en eventuel udvidelse af registreringen af
traditionel anvendelse til at omfatte andre
kategorier af lægemidler, der også kan
ansøge om registrering af traditionel
anvendelse."

Begrundelse

Indføjelse af artikel 16i i kapitel 2a om traditionelle plantelægemidler, som herved overtages for
traditionelle lægemidlers vedkommende, dog med en kort tilføjelse for klarhedens skyld.

Or. en

Amendment by Patricia McKenna, Nuala Ahern

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 2, STK. 1 A (nyt)

1a. Ud over de i artikel 1 omhandlede krav
kan en medlemsstat på sit område indføre
eller bevare særbestemmelser vedrørende
krav til anvendelsesområde, kvalitet,
sikkerhed og virkning for traditionelle
lægemidler i overensstemmelse med
principperne og kendetegnene for
traditionelle behandlingsmetoder som
praktiseret i den pågældende medlemsstat. I
tilfælde heraf underretter den pågældende
medlemsstat Kommissionen om de
gældende særbestemmelser.
Bestemmelserne gælder kun inden for den
pågældende medlemsstats egne grænser og
gøres til genstand for en vurdering i den i
artikel 16i omhandlede rapport fra
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Kommissionen.

Begrundelse

I betragtning af de betydelige forskelle i anvendelsen af plantemedicin i de forskellige
medlemsstater ville dette ændringsforslag gøre det muligt at bevare nationale traditioner. Det
ville endvidere indebære en betydelig udvidelse af direktivets anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 2, STK. 1 A (nyt)

1a. Ud over de i artikel 1 omhandlede krav
kan en medlemsstat på sit område indføre
eller bevare særbestemmelser vedrørende
krav til anvendelsesområde, kvalitet,
sikkerhed og virkning for traditionelle
lægemidler i overensstemmelse med
principperne og kendetegnene for
traditionelle behandlingsmetoder som
praktiseret i den pågældende medlemsstat. I
tilfælde heraf underretter den pågældende
medlemsstat Kommissionen om de
gældende særbestemmelser.
Bestemmelserne gælder kun inden for den
pågældende medlemsstats egne grænser og
gøres til genstand for en vurdering i den i
artikel 16i omhandlede rapport fra
Kommissionen.

Begrundelse

I betragtning af de betydelige forskelle i anvendelsen af plantemedicin i de forskellige
medlemsstater ville dette ændringsforslag gøre det muligt at bevare nationale traditioner.

Or. en

Ændringsforslag af Hans Blokland
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Ændringsforslag 89
ARTIKEL 2, NR. 1a (nyt)

1a. En medlemsstat kan fastsætte nationale
specifikke bestemmelser om
anvendelsesområde, kvalitet, sikkerhed og
effektivitet for traditionelle
plantelægemidler som supplement til
bestemmelserne i artikel 1 i
overensstemmelse med principper og
karakteristika for traditionelle lægemidler
efter sædvanen i medlemsstaten.
Medlemsstaten oplyser i givet fald
Kommissionen om de specifikke
bestemmelser.

Begrundelse

Da der er store, traditionelle forskelle på, hvordan plantelægemidler bruges i de forskellige
medlemsstater, gør denne ændring det muligt at opretholde nationale traditioner.

Or. nl

Ændringsforslag af Paul A.A.J.G. Lannoye og Patricia McKenna

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 2, STK. 2 A (nyt)

2a. For traditionelle lægemidler som anført
i artikel 1, punkt 29 og 33, i dette direktiv,
som allerede findes på markedet, når dette
direktiv træder i kraft, skal de kompetente
myndigheder anvende direktivets
bestemmelser inden ti år efter dets
ikrafttræden.

Begrundelse

Det vil tage mindst ti år at registrere alle traditionelle plantelægemidler og traditionelle
ukonventionelle lægemidler, som allerede findes på det europæiske marked. For
humanmedicinske lægemidler, som var omfattet af bestemmelserne i direktiv 65/65/EØF og
75/319/EØF fastsattes der en frist på 15 år til efterkommelse af de nye bestemmelser.

Or. en


