
 

AM\1088839DA.doc  PE579.757v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.3.2016 A8-0046/291 

Ændringsforslag  291 

Mireille D'Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

om veterinærlægemidler 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27a) "stort set ensartet produkt": et 

generisk produkt, som opfylder kriteriet 

om at have samme kvantitative og 

kvalitative sammensætning med hensyn til 

aktive stoffer og hjælpestoffer som, at 

have den samme farmaceutiske form som 

og at være biologisk ækvivalent til det 

oprindelige produkt, medmindre der er et 

klart videnskabeligt belæg for, at det 

adskiller sig fra det oprindelige produkt 

med hensyn til sikkerhed og effektivitet. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En ansøgning om godkendelse af et 

klinisk forsøg indsendes til en kompetent 

myndighed i den medlemsstat, hvor det 

kliniske forsøg skal finde sted. 

1. En ansøgning om godkendelse af et 

klinisk forsøg indsendes til en kompetent 

myndighed i den medlemsstat, hvor det 

kliniske forsøg skal finde sted. 

2. Kliniske forsøg godkendes på den 

betingelse, at dyr bestemt til 

fødevareproduktion, der anvendes til 

kliniske forsøg, og produkter fremstillet af 

disse dyr ikke kommer ind i 

fødevarekæden, medmindre: 

2. Kliniske forsøg godkendes på den 

betingelse, at dyr bestemt til 

fødevareproduktion, der anvendes til 

kliniske forsøg, og produkter fremstillet af 

disse dyr ikke kommer ind i 

fødevarekæden, medmindre: 

a) det afprøvede lægemiddel er et 

veterinærlægemiddel, som er godkendt til 

de arter af dyr bestemt til 

fødevareproduktion, der anvendes i det 

kliniske forsøg, og tilbageholdelsestiden i 

henhold til produktresuméet overholdes, 

eller 

 

b) det afprøvede lægemiddel er et 

veterinærlægemiddel, som er godkendt til 

andre målarter end de arter af dyr bestemt 

til fødevareproduktion, der anvendes i det 

kliniske forsøg, og tilbageholdelsestiden i 

henhold til artikel 117 overholdes. 

 

3. Den kompetente myndighed træffer 

afgørelse om godkendelsen af et klinisk 

forsøg senest 60 dage efter modtagelsen af 

ansøgningen. Har den kompetente 

myndighed ikke underrettet ansøgeren om 

3. Den kompetente myndighed træffer 

afgørelse om godkendelsen af et klinisk 

forsøg senest 60 dage efter modtagelsen af 

ansøgningen. Har den kompetente 

myndighed ikke underrettet ansøgeren om 
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sin afgørelse inden for denne tidsfrist, 

anses det kliniske forsøg for at være 

godkendt. 

sin afgørelse inden for denne tidsfrist, 

anses det kliniske forsøg for at være 

godkendt. 

4. De i stk. 1 omhandlede kliniske forsøg 

udføres under behørig hensyntagen til 

standarderne i de internationale 

retningslinjer for god klinisk praksis fra 

den internationale konference om 

harmonisering af tekniske krav til 

registrering af veterinærlægemidler. 

4. De i stk. 1 omhandlede kliniske forsøg 

udføres under behørig hensyntagen til 

standarderne i de internationale 

retningslinjer for god klinisk praksis fra 

den internationale konference om 

harmonisering af tekniske krav til 

registrering af veterinærlægemidler. 

5. For at opfylde dokumentationskravene i 

artikel 7, stk. 1, litra b, indsendes 

resultaterne af de kliniske forsøg sammen 

med ansøgningen om 

markedsføringstilladelse. 

5. For at opfylde dokumentationskravene i 

artikel 7, stk. 1, litra b, indsendes 

resultaterne af de kliniske forsøg sammen 

med ansøgningen om 

markedsføringstilladelse. 

6. Der kan kun tages hensyn til data 

hidrørende fra kliniske forsøg, som er 

gennemført uden for Unionen, i forbindelse 

med vurderingen af en ansøgning om 

markedsføringstilladelse, hvis disse forsøg 

er udformet, gennemført og indberettet i 

overensstemmelse med standarderne i de 

internationale retningslinjer for god klinisk 

praksis fra International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Veterinary Medicinal 

Products. 

6. Der kan kun tages hensyn til data 

hidrørende fra kliniske forsøg, som er 

gennemført uden for Unionen, i forbindelse 

med vurderingen af en ansøgning om 

markedsføringstilladelse, hvis disse forsøg 

er udformet, gennemført og indberettet i 

overensstemmelse med standarderne i de 

internationale retningslinjer for god klinisk 

praksis fra International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Veterinary Medicinal 

Products. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Krav om dyrlægerecept Krav om dyrlægerecept 

1. En kompetent myndighed eller 

Kommissionen klassificerer følgende 

veterinærlægemidler som receptpligtige: 

1. følgende veterinærlægemidler kan kun 

udleveres mod recept fra en dyrlæge: 

a) veterinærlægemidler, der indeholder 

psykotrope stoffer eller narkotika, herunder 

sådanne, som er omfattet af FN ' s 

enkeltkonventionen af 1961 angående 

narkotiske midler som ændret ved 

protokollen af 1972 og FN ' s konvention 

af 1971 om psykotrope stoffer 

a) veterinærlægemidler, der indeholder 

psykotrope stoffer eller narkotika, herunder 

sådanne, som er omfattet af FN ' s 

enkeltkonventionen af 1961 angående 

narkotiske midler som ændret ved 

protokollen af 1972 og FN ' s konvention 

af 1971 om psykotrope stoffer 

b) veterinærlægemidler til dyr bestemt til 

fødevareproduktion 

b) veterinærlægemidler til dyr bestemt til 

fødevareproduktion 

c) antimikrobielle veterinærlægemidler c) antimikrobielle veterinærlægemidler 

d) lægemidler, som er beregnet til 

behandling af sygdomsforløb, der kræver 

en nøjagtig forudgående diagnose, eller 

hvis brug kan have virkninger, som 

vanskeliggør eller griber ind i senere 

diagnoser eller behandlinger 

d) lægemidler, som er beregnet til 

behandling af sygdomsforløb, der kræver 

en nøjagtig forudgående diagnose, eller 

hvis brug kan have virkninger, som 

vanskeliggør eller griber ind i senere 

diagnoser eller behandlinger 

e) officielle lægemidler til dyr bestemt til 

fødevareproduktion 

e) officielle lægemidler til dyr bestemt til 

fødevareproduktion 

f) veterinærlægemidler, der indeholder et 

virksomt stof, som har været godkendt i 

under fem år i Unionen. 

f) veterinærlægemidler, der indeholder et 

virksomt stof, som har været godkendt i 

under fem år i Unionen. 

 fa) veterinærlægemidler, som der er givet 
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markedsføringstilladelse til i henhold til 

artikel 21 og 22. 

 fb) veterinærlægemidler bestemt til 

behandling af kræft og svulster. 

 1a. Medlemsstaterne kan på deres 

territorium fastsætte yderligere 

underkategorier i overensstemmelse med 

deres respektive nationale lovgivning. 

2. En kompetent myndighed eller 

Kommissionen kan klassificere et 

veterinærlægemiddel som receptpligtigt, 

hvis produktresuméet indeholder særlige 

forsigtighedsregler, jf. artikel 30, navnlig 

potentielle risici for: 

2. Et veterinærlægemiddel kan 

klassificeres som receptpligtigt, hvis 

produktresuméet indeholder særlige 

forsigtighedsregler, jf. artikel 30, navnlig 

potentielle risici for: 

a) målarten eller -arterne a) målarten eller -arterne 

b) den person, der indgiver lægemidlet til 

dyret 

b) den person, der indgiver lægemidlet til 

dyret 

c) miljøet. c) miljøet. 

3. Uanset stk. 1 kan en kompetent 

myndighed eller agenturet undlade at 

klassificere et veterinærlægemiddel som 

receptpligtigt, hvis alle følgende 

betingelser er opfyldt: 

3. Uanset stk. 1 kan en kompetent 

myndighed eller Kommissionen undtage et 

veterinærlægemiddel fra receptpligten, 

hvis alle følgende betingelser er opfyldt: 

a) indgiften af veterinærlægemidlet er 

begrænset til lægemiddelformer, hvis 

anvendelse ikke kræver særlig viden eller 

særlige færdigheder. 

(a) indgiften af veterinærlægemidlet er 

begrænset til lægemiddelformer, hvis 

anvendelse ikke kræver særlig viden eller 

særlige færdigheder. 

b) veterinærlægemidlet indebærer ikke 

nogen direkte eller indirekte risiko for det 

eller de behandlede dyr, for den person, der 

indgiver lægemidlet, eller for miljøet, 

heller ikke hvis det indgives forkert 

b) veterinærlægemidlet indebærer ikke 

nogen direkte eller indirekte risiko for det 

eller de behandlede dyr, for den person, der 

indgiver lægemidlet, eller for miljøet, 

heller ikke hvis det indgives forkert 

c) veterinærlægemidlets produktresumé 

indeholder ingen advarsler om eventuelle 

alvorlige bivirkninger ved korrekt brug 

c) veterinærlægemidlets produktresumé 

indeholder ingen advarsler om eventuelle 

alvorlige utilsigtede hændelser ved korrekt 

brug 

d) hverken veterinærlægemidlet eller andre 

lægemidler, der indeholder det samme 

virksomme stof, har tidligere været 

genstand for hyppige indberetninger om 

utilsigtede hændelser 

d) hverken veterinærlægemidlet eller andre 

lægemidler, der indeholder det samme 

virksomme stof, har tidligere været 

genstand for hyppige indberetninger om 

utilsigtede hændelser 

e) produktresuméet indeholder ikke e) produktresuméet indeholder ikke 
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oplysninger om kontraindikationer i 

forbindelse med andre 

veterinærlægemidler, der normalt anvendes 

uden recept 

oplysninger om kontraindikationer i 

forbindelse med andre 

veterinærlægemidler, der normalt anvendes 

uden recept 

f) veterinærlægemidlet kræver ingen 

særlige opbevaringsforhold 

f) veterinærlægemidlet kræver ingen 

særlige opbevaringsforhold 

g) restkoncentrationer i fødevarer, der er 

fremstillet af behandlede dyr, frembyder 

ingen risiko for folkesundheden, heller 

ikke hvis veterinærlægemidlet anvendes 

forkert 

g) restkoncentrationer i fødevarer, der er 

fremstillet af behandlede dyr, frembyder 

ingen risiko for folkesundheden, heller 

ikke hvis veterinærlægemidlet anvendes 

forkert 

h) der er ingen risiko for folke- eller 

dyresundheden med hensyn til udvikling af 

resistens over for anthelmintika, heller 

ikke hvis veterinærlægemidler 

indeholdende disse stoffer anvendes 

forkert. 

h) der er ingen risiko for folke- eller 

dyresundheden med hensyn til udvikling af 

antiparasitær resistens, heller ikke hvis 

veterinærlægemidler indeholdende disse 

stoffer anvendes forkert. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fjernsalg af veterinærlægemidler Fjernsalg af veterinærlægemidler 

1. Personer, der i overensstemmelse med 

artikel 107, stk. 1, har tilladelse til at 

foretage detailsalg af veterinærlægemidler, 

kan tilbyde veterinærlægemidler gennem 

informationssamfundstjenester som 

omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/34/EF
28

 til fysiske eller 

juridiske personer, der er etableret i 

Unionen, på betingelse af, at disse 

lægemidler er i overensstemmelse med 

lovgivningen i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

1. Personer, der i overensstemmelse med 

artikel 107, stk. 1, har tilladelse til at 

foretage detailsalg af veterinærlægemidler, 

kan kun tilbyde ikke-receptpligtige 

veterinærlægemidler over internettet til 

fysiske eller juridiske personer, der er 

etableret i Unionen, på betingelse af:  

 a) veterinærlægemidlerne og recepterne 

er i overensstemmelse med 

bestemmelsesmedlemsstatens lovgivning; 

 b) den fysiske eller juridiske person, som 

tilbyder veterinærlægemidler, har 

tilladelse eller er kvalificeret til at levere 

receptpligtige og ikke-receptpligtige 

veterinærlægemidler til offentligheden, 

herunder i form af fjernsalg, i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning i den medlemsstat, hvor den 

pågældende er etableret; 

 c) den i litra a omhandlede person har 

indgivet mindst følgende oplysninger til 

etableringsmedlemsstaten: 
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 i) navn eller firmanavn samt 

forretningsstedets faste adresse, som 

veterinærlægemidlerne leveres fra; 

 ii) den første dato for udbud af 

veterinærlægemidler til fjernsalg til 

offentligheden over internettet; 

 iii) adressen på det websted, der benyttes 

til formålet, og alle relevante oplysninger 

til identifikation af dette websted. 

 1a. Fjernsalg over internettet af 

veterinærlægemidler eller andre 

receptpligtige veterinærlægemidler er ikke 

tilladt til fødevareproducerende dyr. 

2. Ud over de informationskrav, der er 

fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2000/31/EF
29

, skal 

websteder, der tilbyder 

veterinærlægemidler, mindst indeholde: 

2. Ud over de informationskrav, der er 

fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2000/31/EF
29,

 og i artikel 6 

i Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 

2011/83/EU
29a

 skal websteder, der tilbyder 

veterinærlægemidler, mindst indeholde: 

a) kontaktoplysninger for den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

detailforhandleren, der tilbyder 

veterinærlægemidler, er etableret 

a) kontaktoplysninger for den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

detailforhandleren, der tilbyder 

veterinærlægemidler, er etableret 

b) et link til det websted i 

etableringsmedlemsstaten, der er oprettet i 

overensstemmelse med stk. 5 

b) et link til det websted i 

etableringsmedlemsstaten, der er oprettet i 

overensstemmelse med stk. 5 

c) det i overensstemmelse med stk. 3 

indførte fælles logo, der vises tydeligt på 

hver side på det websted, der vedrører 

fjernsalg af veterinærlægemidler til 

offentligheden og indeholder et link til 

oplysningerne om detailforhandleren på 

listen over godkendte detailforhandlere, jf. 

stk. 5, litra c). 

c) det i overensstemmelse med stk. 3 

indførte fælles logo, der vises tydeligt på 

hver side på det websted, der vedrører 

fjernsalg af veterinærlægemidler til 

offentligheden og indeholder et link til 

oplysningerne om detailforhandleren på 

listen over godkendte detailforhandlere, jf. 

stk. 5, litra c). 

3. Der skal indføres et fælles logo, som er 

genkendeligt i hele Unionen, og som 

samtidig gør det muligt at identificere den 

medlemsstat, hvor den person, der tilbyder 

fjernsalg af veterinærlægemidler til 

offentligheden, er etableret. Logoet skal 

vises tydeligt på websteder, der tilbyder 

fjernsalg af veterinærlægemidler. 

3. Der skal indføres et fælles logo, som er 

genkendeligt i hele Unionen, og som 

samtidig gør det muligt at identificere den 

medlemsstat, hvor den person, der tilbyder 

fjernsalg af veterinærlægemidler til 

offentligheden, er etableret. Logoet skal 

vises tydeligt på websteder, der tilbyder 

fjernsalg af veterinærlægemidler. 

4. Kommissionen vedtager udformningen 

af det fælles logo ved hjælp af 

4. Kommissionen vedtager udformningen 

af det fælles logo ved hjælp af 
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gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 

2. 

gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 

2. 

5. Hver medlemsstat opretter et websted 

vedrørende fjernsalg af lægemidler, der 

mindst indeholder følgende oplysninger: 

5. Hver medlemsstat opretter et websted 

vedrørende fjernsalg af lægemidler, der 

mindst indeholder følgende oplysninger: 

a) oplysninger om dens gældende nationale 

lovgivning vedrørende tilbud af 

veterinærlægemidler til offentligheden ved 

fjernsalg gennem 

informationssamfundstjenester, herunder 

oplysninger om, at der kan være forskelle 

mellem medlemsstaterne, når det gælder 

klassificeringen af udleveringen af 

veterinærlægemidler 

a) oplysninger om dens gældende nationale 

lovgivning vedrørende tilbud af 

veterinærlægemidler til offentligheden ved 

fjernsalg over internettet, herunder 

oplysninger om, at der kan være forskelle 

mellem medlemsstaterne, når det gælder 

klassificeringen af udleveringen af 

veterinærlægemidler 

b) oplysninger om det fælles logo b) oplysninger om det fælles logo 

c) en liste over detailforhandlere etableret i 

medlemsstaten, der er godkendt til at 

tilbyde veterinærlægemidler til 

offentligheden ved fjernsalg gennem 

informationssamfundstjenester i 

overensstemmelse med stk. 1, samt disse 

forhandleres webadresser. 

c) en liste over detailforhandlere etableret i 

medlemsstaten, der er godkendt til at 

tilbyde veterinærlægemidler til 

offentligheden ved fjernsalg over 

internettet i overensstemmelse med stk. 1, 

samt disse forhandleres webadresser. De 

websteder, som medlemsstaterne 

etablerer, skal indeholde et hyperlink til 

agenturets websted, der er oprettet i 

overensstemmelse med stk. 6. 

 ca) oplysninger om fremgangsmåderne til 

sikker bortskaffelse af lægemidler, 

herunder angivelse dels af det offentlige 

eller private organ, der på nationalt eller 

lokalt plan er ansvarligt for bortskaffelsen 

af rester af veterinærlægemidler, og dels 

af de indsamlingssteder, der stilles gratis 

til rådighed med henblik på en sådan 

bortskaffelse. 

 cb) Medlemsstaterne websteder skal også 

indeholde hyperlinks til de organers 

websteder, der i medlemsstaterne er 

ansvarlige for opstilling af lister over 

autoriserede nationale detailhandlere. 

De websteder, som medlemsstaterne 

opretter, skal indeholde et link til 

agenturets websted, der er oprettet i 
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overensstemmelse med stk. 6. 

6. Agenturet opretter et websted med 

oplysninger om det fælles logo. Agenturets 

websted skal udtrykkeligt nævne, at 

medlemsstaternes websteder indeholder 

oplysninger om personer, der har tilladelse 

til at tilbyde lægemidler til offentligheden 

ved fjernsalg gennem 

informationssamfundstjenester i den 

pågældende medlemsstat. 

6. Agenturet opretter et websted med 

oplysninger om det fælles logo. Agenturets 

websted skal udtrykkeligt nævne, at 

medlemsstaternes websteder indeholder 

oplysninger om personer, der har tilladelse 

til at tilbyde lægemidler til offentligheden 

ved fjernsalg over internettet i den 

pågældende medlemsstat. Agenturets 

websted skal være forbundet med de 

websteder for det ansvarlige organ i hver 

medlemsstat, hvor medlemsstatens 

godkendte forhandlere er oplistet 

7. Medlemsstaterne kan med begrundelse i 

hensynet til beskyttelse af folkesundheden 

på deres område indføre betingelser for 

detailsalg af lægemidler, der tilbydes 

offentligheden ved fjernsalg gennem 

tjenester i informationssamfundstjenester. 

7. Medlemsstaterne kan med begrundelse i 

hensynet til beskyttelse af folkesundheden 

på deres område indføre betingelser for 

detailsalg af lægemidler, der tilbydes 

offentligheden ved fjernsalg gennem 

tjenester i informationssamfundstjenester. 

 7a. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til sikring af, 

at andre personer end dem, der er anført i 

stk. 1, som udbyder veterinærlægemidler 

til offentligheden gennem fjernsalg over 

internettet, og som driver virksomhed på 

deres territorium, gøres til genstand for 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende sanktioner i tilfælde af 

misbrug eller ulovlig praksis eller 

undladelse af at forholde sig i 

overensstemmelse med den faglige 

adfærdskodeks. 

 7b. Senest seks måneder før denne 

forordnings ikrafttrædelse vedtager 

Kommissionen retningslinjer, som kan 

bistå medlemsstaterne med at udvikle et 

harmoniseret system med digital 

receptudstedelse i hele Unionen, herunder 

foranstaltninger til kontrol med 

grænseoverskridende udstedelse af 

recepter for veterinærlægemidler. 

__________________ __________________ 

28
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 
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tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for 

informationssamfundstjenester (EFT L 204 

af 21.7.1998, s. 37). 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for 

informationssamfundstjenester (EFT L 204 

af 21.7.1998, s. 37). 

29
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (" Direktivet om elektronisk handel 

" ) (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked ("Direktivet om elektronisk handel 

" ) (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

 
29a

 Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 

direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EFT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

 


