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KORT BEGRUNDELSE 

Indledning 

Der er et presserende behov for ny lovgivning, der vil forbedre mulighederne for forskning, 

udvikling og kontrol af veterinærlægemidler, og som vil øge produktionen og rentabiliteten på 

det indre marked. Der er ligeledes et voksende behov for nye og bedre lægemidler i 

husdyrproduktionen i betragtning af klimaændringerne og den stigende mobilitet overalt i 

verden. Fra landbrugerens synspunkt er det afgørende, at der findes effektive og tilgængelige 

lægemidler til en overkommelig pris, når der er brug for dem. 

Forenkling 

Produktion af veterinærmedicin er på mange måder langt mere kompliceret end produktion af 

humanmedicin, da et menneske er et menneske, mens dyr tilhører mange forskellige arter, 

hvilket gør markedet langt mere fragmenteret. Det er derfor yderst vigtigt for udviklingen af 

veterinærlægemidler, at love og bestemmelser er næsten overdrevent tydlige og enkle. Dette 

betyder igen, at Europa-Parlamentet må gøre et betydeligt stykke arbejde for at forenkle og 

tydeliggøre det forslag, som Europa-Kommissionen har forelagt. Det gælder i første omgang 

om at forenkle selve bureaukratiet uden at give afkald på kontrol af nye produkter eller 

overvågning af bivirkninger og påvirkning af dyrenes velfærd og sundhed eller indvirkningen 

på folkesundheden og miljøet. 

Desuden er der en vis tøven i Kommissionens forslag, ifølge hvilket alt for mange 

beslutninger påhviler de 28 medlemsstaters myndigheder, og for lidt afgøres på EU-plan. Det 

er også et åbent spørgsmål, hvordan EU skal producere klare regler for, hvad en bestemt 

kvalifikation skal indeholde – i dette tilfælde, hvad der forstås ved "kompetent dyrlæge". 

Præcisering 

Der mangler præcise definitioner i artikel 4 af nøglebegreber som "ansvarlig brug af 

veterinærlægemidler". Her burde udgangspunktet være de definitioner, der er udformet af 

Epruma, da denne samarbejdsorganisation omfatter alle berørte parter såsom landbrugere, 

veterinærforbund og lægemiddelbranchen. 

Antimikrobiel resistens  

Forslaget indeholder forbløffende lidt om at løse problemet med en konstant øgende 

antimikrobiel resistens, som er en yderst alvorlig trussel for både dyr og mennesker. Det 

burde være af afgørende betydning for menneskeheden og for dyrene, at vi så hurtigt som 

muligt får et klart og tydeligt billede af, hvordan alle antimikrobielle lægemidler anvendes, 

således at vi hurtigst muligt kan reducere forbruget markant og bringe enhver form for 

misbrug til ophør. 

Selv om forslaget i artikel 54 indeholder en europæisk database for anvendelsen af 

veterinærlægemidler (hvilket Europa-Parlamentet efterlyste allerede i maj 2011), så mangler 

der et klart krav til de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne om at indsamle, behandle og 

indberette præcise oplysninger om, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor et antimikrobielt 
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lægemiddel – fremfor alt et antibakteriologisk lægemiddel – anvendes. Det drejer sig altså om 

at indsamle oplysninger om, på hvilket tidspunkt, på hvilket sted, for hvilket dyr og ifølge 

hvilken diagnose et lægemiddel er blevet anvendt. Navnlig kravet om oplysninger om 

diagnosen er afgørende. Det bør ikke være tilladt at udskrive antibakteriologiske lægemidler, 

uden at der er stillet en klar diagnose af sygdommen. 

Artikel 108 om salg over internettet af veterinærlægemidler er et skridt i den rigtige retning, 

men er ikke vidtgående nok. Rimeligvis burde kun ikke-receptpligtige lægemidler kunne 

sælges på internettet. 

På samme måde er artikel 107 om dyrlægers økonomiske incitamenter til at udskrive 

lægemidler et velkomment, men utilstrækkeligt skridt. Det forekommer mærkeligt, at der er 

en sådan skelnen mellem veterinærmedicineres og humanmedicineres kompetencer: En læge 

er normalt godt betalt for sit arbejde og sine kvalifikationer, mens en lige så veluddannet og 

kompetent dyrlæge i visse medlemsstater er nødt til at forsørge sig som medicinsælger. Det 

logiske burde rimeligvis være, at dyrlægen – ligesom lægen – bør ligge inde med medicin til 

at dække umiddelbare behov, i det tidsrum det tager at fremskaffe medicin på sædvanlig vis, 

men dette bør ikke finde sted for vindings skyld. 

I alle tilfælde burde den nye forordning, af hensyn til folkesundheden, tillade medlemsstaterne 

at opretholde eller indføre strengere bestemmelser om brug og udskrivning af antimikrobielle 

stoffer.  

Miljøvirkninger 

Forbrug af antimikrobielle midler og andre veterinærlægemidler medfører også voksende 

miljøproblemer, især hvad angår udslip i naturen. Husdyrgødning, der er den vigtigste form 

for gødning, spreder i dag betydelige mængder af f.eks. antibiotikaresistente bakterier i 

agerjord og vand. Data, der indsamles om bivirkninger i forbindelse med 

lægemiddelovervågning (afsnit 6), bør også gøres tilgængelige for andre relevante 

myndigheder, såsom miljømyndigheder. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Dyr kan rammes af en lang række 

sygdomme, der kan forebygges eller 

behandles. Følgerne af dyresygdomme og 

de foranstaltninger, der er nødvendige for 

at bekæmpe dem, kan være meget 

ødelæggende for de enkelte dyr, 

dyrebestandene, dyreholderne og 

økonomien. Dyresygdomme, der kan 

overføres til mennesker, kan også få 

betydelige følger for folkesundheden. Der 

bør derfor være adgang til tilstrækkeligt 

mange og effektive veterinærlægemidler i 

Unionen for at sikre høje standarder for 

dyre- og folkesundheden samt for 

udviklingen af landbrugs- og 

akvakultursektoren. 

(6) Trods landmændenes bestræbelser på 

at sikre god hygiejne, foder, forvaltning 

og biosikring kan dyr rammes af en lang 

række sygdomme, der skal forebygges 

eller behandles med veterinærlægemidler, 

både af hensyn til dyrenes sundhed og 

velfærd. Følgerne af dyresygdomme og de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at 

bekæmpe dem, kan være meget 

ødelæggende for de enkelte dyr, 

dyrebestandene, dyreholderne og 

økonomien. Dyresygdomme, der kan 

overføres til mennesker, kan også få 

betydelige følger for folkesundheden. Der 

bør derfor være adgang til tilstrækkeligt 

mange og effektive veterinærlægemidler i 

Unionen for at sikre høje standarder for 

dyre- og folkesundheden samt for 

udviklingen af landbrugs- og 

akvakultursektoren. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Formålet med denne forordning er at 

sikre et højt niveau for beskyttelse af både 

dyrs og menneskers sundhed og samtidig 

sikre miljøet. Forsigtighedsprincippet bør 

anvendes, og denne forordning bør sikre, 
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at industrien skal påvise, at farmaceutiske 

stoffer eller veterinærlægemidler, der 

fremstilles eller markedsføres, ikke har 

skadelige virkninger for menneskers eller 

dyrs sundhed eller uacceptable 

konsekvenser for miljøet. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Finder en medlemsstat eller 

Kommissionen, at der er grund til at 

antage, at et veterinærlægemiddel kan 

frembyde en potentiel, alvorlig risiko for 

menneskers eller dyrs sundhed eller for 

miljøet, bør der foretages en videnskabelig 

evaluering af lægemidlet på EU-niveau for 

at nå frem til en enkelt afgørelse 

vedrørende stridsspørgsmålet, som skal 

være bindende for de berørte 

medlemsstater, og som træffes på grundlag 

af en samlet vurdering af forholdet mellem 

fordele og risici. 

(14) Finder en medlemsstat eller 

Kommissionen, at der er grund til at 

antage, at et veterinærlægemiddel kan 

frembyde en potentiel, alvorlig risiko for 

menneskers eller dyrs sundhed eller for 

miljøet, bør der foretages en videnskabelig 

evaluering af lægemidlet på EU-niveau for 

at nå frem til en enkelt afgørelse 

vedrørende stridsspørgsmålet, som skal 

være bindende for de berørte 

medlemsstater, og som træffes på grundlag 

af en samlet vurdering af forholdet mellem 

fordele og risici. Godkendelsesproceduren 

for veterinærlægemidler bør tilpasses med 

henblik på at afskaffe administrative 

procedurer, der kan hæmme udviklingen 

af forskning og innovation med henblik 

på at identificere nye lægemidler. 

Begrundelse 

Udvikling og innovation af nye lægemidler hæmmes undertiden af risikoen for, at produktet 

ikke bliver godkendt. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Der kan dog være tilfælde, hvor der (17) Der kan dog være tilfælde, hvor der 
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ikke findes noget egnet, godkendt 

veterinærlægemiddel. I sådanne tilfælde 

bør dyrlæger undtagelsesvist kunne 

ordinere andre lægemidler til de dyr, de har 

ansvaret for, under overholdelse af strenge 

regler og udelukkende i dyresundhedens 

eller dyrevelfærdens interesse. Er der tale 

om dyr bestemt til fødevareproduktion, bør 

dyrlægerne sikre, at der ordineres en 

passende tilbageholdelsestid, således at 

skadelige restkoncentrationer af disse 

lægemidler ikke kommer ind i 

fødevarekæden. 

ikke findes noget egnet, godkendt 

veterinærlægemiddel. I sådanne tilfælde 

bør dyrlæger undtagelsesvist kunne 

ordinere andre lægemidler til de dyr, de har 

ansvaret for, under overholdelse af strenge 

regler og udelukkende i dyresundhedens 

eller dyrevelfærdens interesse, og i 

overensstemmelse hermed må 

antimikrobielle humanmedicinske 

lægemidler kun anvendes efter 

dyrlægeordinering og tilladelse fra den 

veterinærmyndighed, som har ansvaret 

for at overvåge den pågældende dyrlæges 

arbejde. Er der tale om dyr bestemt til 

fødevareproduktion, bør dyrlægerne sikre, 

at der ordineres en passende 

tilbageholdelsestid, således at skadelige 

restkoncentrationer af disse lægemidler 

ikke kommer ind i fødevarekæden. 

Begrundelse 

Af hensyn til sundheds- og miljøsikkerheden bør der primært anvendes godkendte 

veterinærlægemidler. Anvendelse af humanmedicinske lægemidler bør være underlagt strenge 

regler. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) I Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2010/63/EU15 er der fastsat 

bestemmelser om beskyttelse af dyr, der 

anvendes til videnskabelige formål, på 

grundlag af principperne om erstatning, 

begrænsning og forfinelse. Kliniske forsøg 

med veterinærlægemidler er ikke omfattet 

af nævnte direktiv. Kliniske forsøg, der 

tilvejebringer væsentlige oplysninger om et 

veterinærlægemiddels sikkerhed og 

virkning, bør udformes og gennemføres på 

en sådan måde, at de giver de mest 

tilfredsstillende resultater ved anvendelse 

af så få dyr som muligt; procedurerne bør 

(20) I Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2010/63/EU15 er der fastsat 

bestemmelser om beskyttelse af dyr, der 

anvendes til videnskabelige formål, på 

grundlag af principperne om erstatning, 

begrænsning og forfinelse. Kliniske forsøg 

med veterinærlægemidler er ikke omfattet 

af nævnte direktiv. Kliniske forsøg, der 

tilvejebringer væsentlige oplysninger om et 

veterinærlægemiddels sikkerhed og 

virkning, bør udformes og gennemføres 

bedst muligt med det formål at give de 

mest tilfredsstillende resultater ved 

anvendelse af så få dyr som muligt; 
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være sådanne, som efter alt at dømme 

fremkalder mindst smerte, lidelse eller 

angst hos dyrene, og bør tage hensyn til 

principperne i direktiv 2010/63/EU. 

 

procedurerne bør være sådanne, som efter 

alt at dømme fremkalder mindst smerte, 

lidelse eller angst hos dyrene, og bør tage 

hensyn til principperne i direktiv 

2010/63/EU. 

__________________ __________________ 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/63/EU af 22. september 2010 om 

beskyttelse af dyr, der anvendes til 

videnskabelige formål (EUT L 276 af 

20.10.2010, s. 33). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/63/EU af 22. september 2010 om 

beskyttelse af dyr, der anvendes til 

videnskabelige formål (EUT L 276 af 

20.10.2010, s. 33). 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For virksomhederne udgør test, 

prækliniske undersøgelser og kliniske 

forsøg en stor investering, som de er nødt 

til at foretage for at kunne indsende de 

fornødne data sammen med ansøgningen 

om markedsføringstilladelse eller for at 

fastsætte en maksimalgrænseværdi for 

restkoncentrationer af farmakologisk 

virksomme stoffer i veterinærlægemidlet. 

Denne investering bør beskyttes for at 

fremme forskning og innovation, så det 

sikres, at de nødvendige 

veterinærlægemidler er tilgængelige i 

Unionen. Derfor bør data, der indsendes til 

en kompetent myndighed eller agenturet, 

beskyttes, så de ikke kan anvendes af andre 

ansøgere. Af hensyn til konkurrencen bør 

denne beskyttelse dog være tidsbegrænset. 

(25) For virksomhederne udgør test, 

prækliniske undersøgelser og kliniske 

forsøg en stor investering, som de er nødt 

til at foretage for at kunne indsende de 

fornødne data sammen med ansøgningen 

om markedsføringstilladelse eller for at 

fastsætte en maksimalgrænseværdi for 

restkoncentrationer af farmakologisk 

virksomme stoffer i veterinærlægemidlet. 

Denne investering bør beskyttes for at 

fremme forskning og innovation, navnlig 

om veterinærlægemidler til mindre arter 

og antimikrobielle stoffer, så det sikres, at 

de nødvendige veterinærlægemidler er 

tilgængelige i Unionen. Derfor bør data, 

der indsendes til en kompetent myndighed 

eller agenturet, beskyttes, så de ikke kan 

anvendes af andre ansøgere. Af hensyn til 

konkurrencen bør denne beskyttelse dog 

være tidsbegrænset. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Det erkendes, at et lægemiddels 

potentielle indvirkning på miljøet kan 

afhænge af den anvendte mængde og af, 

hvor stor en mængde af det farmakologiske 

stof der som følge heraf kan nå ud i 

miljøet. Er der tegn på, at et indholdsstof i 

et lægemiddel, for hvilket der er indgivet 

en ansøgning om markedsføringstilladelse 

for et generisk lægemiddel, er skadelig for 

miljøet, bør der derfor kræves data 

vedrørende den potentielle indvirkning på 

miljøet for at beskytte dette. I sådanne 

tilfælde bør ansøgerne bestræbe sig på at 

tilvejebringe de pågældende data ved en 

fælles indsats for at nedbringe 

omkostningerne og omfanget af afprøvning 

på hvirveldyr. 

(27) Det erkendes, at et lægemiddels 

potentielle indvirkning på miljøet kan 

afhænge af den anvendte mængde og af, 

hvor stor en mængde af det farmakologiske 

stof der som følge heraf kan nå ud i 

miljøet. Er der tegn på, at et indholdsstof i 

et lægemiddel, for hvilket der er indgivet 

en ansøgning om markedsføringstilladelse 

for et generisk lægemiddel, er skadelig for 

miljøet, bør der derfor kræves data 

vedrørende den potentielle indvirkning på 

miljøet for at beskytte dette. I sådanne 

tilfælde bør ansøgerne bestræbe sig på at 

tilvejebringe de pågældende data ved en 

fælles indsats for at nedbringe 

omkostningerne og omfanget af afprøvning 

på hvirveldyr. Det hidtidige system har 

ført til dobbeltarbejde med tester, 

ressourcespild og manglende 

harmonisering af miljørisikovurderinger. 

Lægemiddelovervågningssystemet har 

hidtil ikke kunnet kompensere for 

virkningerne af dette ringe 

harmoniseringsniveau. Dette gælder 

navnlig veterinærlægemidler, der blev 

godkendt, før kravet om 

miljørisikovurdering trådte i kraft. Derfor 

bør Kommissionen indføre et 

lægemiddelbaseret tilsynssystem til 

miljørisikovurdering af disse 

veterinærlægemidler. Resultaterne af 

tilsynssystemet vil blive offentliggjort i 

såkaldte "monografier". 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Antimikrobiel resistens over for 

humanmedicinske lægemidler og 

veterinærlægemidler er et voksende 

(33) Antimikrobiel resistens over for 

humanmedicinske lægemidler og 

veterinærlægemidler er et voksende 
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sundhedsproblem i Unionen og verden 

over. Mange af de antimikrobielle stoffer, 

der anvendes til dyr, anvendes også til 

mennesker. Nogle af disse antimikrobielle 

stoffer er af afgørende betydning for 

forebyggelse eller behandling af 

livstruende infektioner hos mennesker. Der 

bør tages en række forholdsregler for at 

bekæmpe antimikrobiel resistens. Det er 

nødvendigt at sørge for, at der er 

hensigtsmæssige advarsler og retningslinjer 

på etiketterne til veterinære antimikrobielle 

stoffer. Anvendelse, som ikke er omfattet 

af betingelserne i 

markedsføringstilladelsen, af visse nye 

antimikrobielle stoffer, eller 

antimikrobielle stoffer, som er meget 

vigtige for mennesker, bør begrænses i 

veterinærsektoren. Reglerne vedrørende 

reklame for antimikrobielle 

veterinærlægemidler bør strammes, og 

godkendelseskravene bør på 

tilfredsstillende vis forholde sig til risici og 

fordele ved antimikrobielle 

veterinærlægemidler. 

sundhedsproblem i Unionen og verden 

over, hvilket medfører et fælles ansvar for 

medlemsstaterne og alle relevante aktører. 

Mange af de antimikrobielle stoffer, der 

anvendes til dyr, anvendes også til 

mennesker. Nogle af disse antimikrobielle 

stoffer er af afgørende betydning for 

forebyggelse eller behandling af 

livstruende infektioner hos mennesker. Der 

bør tages en række forholdsregler for at 

bekæmpe antimikrobiel resistens. Der er 

behov for bedre information om 

anvendelsen og virkningerne af 

antimikrobielle lægemidler. Det er 

nødvendigt at sørge for, at 

foranstaltningerne anvendes 

proportionalt inden for både den 

humanmedicinske og den 

veterinærmedicinske sektor, og at der er 

hensigtsmæssige advarsler og retningslinjer 

på etiketterne til veterinære antimikrobielle 

stoffer. Anvendelse, som ikke er omfattet 

af betingelserne i 

markedsføringstilladelsen, af visse nye 

antimikrobielle stoffer, eller 

antimikrobielle stoffer, som er meget 

vigtige for mennesker, bør begrænses i 

veterinærsektoren. Reglerne vedrørende 

reklame for antimikrobielle 

veterinærlægemidler bør strammes, og 

godkendelseskravene bør på 

tilfredsstillende vis forholde sig til risici og 

fordele ved antimikrobielle 

veterinærlægemidler. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Udviklingen af nye antimikrobielle 

stoffer har ikke holdt trit med stigningen i 

tilfældene af resistens over for eksisterende 

antimikrobielle stoffer. I betragtning af at 

(36) Udviklingen af nye antimikrobielle 

stoffer har ikke holdt trit med stigningen i 

tilfældene af resistens over for eksisterende 

antimikrobielle stoffer. I betragtning af at 
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der kun er begrænset innovation inden for 

udviklingen af nye antimikrobielle stoffer, 

er det meget vigtigt, at de eksisterende 

antimikrobielle stoffers virkning 

opretholdes så længe som muligt. 

Anvendelsen af antimikrobielle stoffer i 

veterinærlægemidler kan accelerere 

fremkomsten og spredningen af resistente 

mikroorganismer og kan bringe den 

effektive anvendelse af det allerede 

begrænsede antal eksisterende 

antimikrobielle stoffer til behandling af 

infektioner hos mennesker i fare. Misbrug 

af antimikrobielle stoffer bør derfor ikke 

forekomme. 

der kun er begrænset innovation inden for 

udviklingen af nye antimikrobielle stoffer, 

er det meget vigtigt, at de eksisterende 

antimikrobielle stoffers virkning 

opretholdes så længe som muligt. 

Anvendelsen af antimikrobielle stoffer i 

veterinærlægemidler kan accelerere 

fremkomsten og spredningen af resistente 

mikroorganismer og kan bringe den 

effektive anvendelse af det allerede 

begrænsede antal eksisterende 

antimikrobielle stoffer til behandling af 

infektioner hos mennesker i fare. Misbrug 

af antimikrobielle stoffer bør derfor ikke 

forekomme. Præventive behandlinger, 

hvor der benyttes antimikrobielle stoffer, 

bør være strengere reguleret og bør kun 

anbefales i visse specifikke, veldefinerede 

tilfælde i overensstemmelse med kravene 

til dyresundhed, biosikkerhed og 

ernæring. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Hvis et antimikrobielt stof 

administreres og anvendes forkert, 

frembyder det en risiko for folke- og 

dyresundheden. Derfor bør antimikrobielle 

veterinærlægemidler kun kunne udleveres 

på dyrlægerecept. Personer, der har ret til 

at ordinere lægemidler, har en vigtig rolle 

med hensyn til at sikre forsvarlig brug af 

antimikrobielle stoffer og bør derfor ikke 

påvirkes, hverken direkte eller indirekte, af 

økonomiske incitamenter ved ordineringen 

af disse lægemidler. Disse 

sundhedsprofessionelle bør derfor kun 

kunne udlevere den mængde 

antimikrobielle veterinærlægemidler, der er 

nødvendig til at behandle de dyr, de har 

ansvaret for. 

(38) Hvis et antimikrobielt stof 

administreres og anvendes forkert, 

frembyder det en risiko for folke- og 

dyresundheden. Derfor bør antimikrobielle 

veterinærlægemidler kun kunne udleveres 

på dyrlægerecept. Personer, der har ret til 

at ordinere lægemidler, har en vigtig rolle 

med hensyn til at sikre forsvarlig brug af 

antimikrobielle stoffer. Dyrlæger har en 

juridisk forpligtelse, som er en del af 

deres faglige adfærdskodeks, til at sikre 

en ansvarlig brug af veterinærlægemidler. 

De bør ikke påvirkes, hverken direkte eller 

indirekte, af økonomiske incitamenter ved 

ordineringen af disse lægemidler. 

Dyresundhedsbranchen og dyrlægerne 

bør i fællesskab fremme en ansvarlig 

brug. Disse sundhedsprofessionelle bør 
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derfor kun kunne udlevere den mængde 

antimikrobielle veterinærlægemidler, der er 

nødvendig til at behandle de dyr, de har 

ansvaret for. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38a) Forsigtig anvendelse af 

antimikrobielle stoffer er en 

hovedhjørnesten i kampen imod 

antimikrobiel resistens. Medlemsstaterne 

bør tage hensyn til de retningslinjer for 

forsigtig anvendelse, der er udarbejdet af 

Kommissionen. 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38b) Med henblik på at lette en forsigtig 

anvendelse er der et tvingende behov for 

en hurtig, pålidelig og effektiv veterinær 

diagnosticering, både for at identificere 

sygdomsårsagen og for at teste den 

antibiotiske følsomhed. Dette vil gøre det 

lettere at stille en korrekt diagnose og give 

mulighed for målrettet brug af 

antibiotika, således at man undgår brugen 

af antibiotika af kritisk betydning og 

derigennem begrænser udviklingen af 

resistens over for antibiotika. Der findes 

et klart behov for fremtidig innovation, 

navnlig diagnosticering på stedet, og et 

behov for at overveje, hvorvidt der er 

behov for yderligere harmonisering eller 

anden regulering på EU-plan inden for 
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denne sektor. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Der er stadig mangel på tilstrækkeligt 

detaljerede og sammenlignelige data på 

EU-plan til at fastslå, hvilke tendenser der 

er, og indkredse mulige risikofaktorer, som 

kan føre til udarbejdelse af foranstaltninger 

med henblik på at begrænse risikoen for 

antimikrobiel resistens og overvåge 

virkningerne af allerede indførte 

foranstaltninger. Det er derfor vigtigt at 

indsamle data om salg og anvendelse af 

antimikrobielle stoffer hos dyr, data om 

anvendelsen af antimikrobielle stoffer hos 

mennesker og data om antimikrobielt 

resistente organismer, der påvises hos dyr 

og mennesker og i fødevarer. For at sikre, 

at de indsamlede oplysninger kan anvendes 

effektivt, bør der fastlægges passende 

regler for indsamling og udveksling af 

data. Medlemsstaterne bør være ansvarlige 

for indsamlingen af data om anvendelse af 

antimikrobielle stoffer, mens agenturet står 

for koordineringen. 

(40) Der er stadig mangel på tilstrækkeligt 

detaljerede og sammenlignelige data på 

EU-plan til at fastslå, hvilke tendenser der 

er, og indkredse mulige risikofaktorer, som 

kan føre til udarbejdelse af foranstaltninger 

med henblik på at begrænse risikoen for 

antimikrobiel resistens og overvåge 

virkningerne af allerede indførte 

foranstaltninger. Det er derfor vigtigt at 

indsamle data om salg og anvendelse af 

antimikrobielle stoffer hos dyr, data om 

anvendelsen af antimikrobielle stoffer hos 

mennesker og data om antimikrobielt 

resistente organismer, der påvises hos dyr 

og mennesker og i fødevarer. Der er behov 

for bedre data om, hvordan, hvornår, hvor 

og hvorfor antimikrobielle stoffer 

anvendes. Følgelig bør dataindsamlingen 

opdeles efter, hvilken type antimikrobiel 

stof, art, sygdom eller infektion der 

behandles. For at sikre, at de indsamlede 

oplysninger kan anvendes effektivt, bør der 

fastlægges passende regler for indsamling 

og udveksling af data. Medlemsstaterne 

bør være ansvarlige for indsamlingen af 

data om anvendelse af antimikrobielle 

stoffer, mens agenturet står for 

koordineringen. 

Begrundelse 

Bygger på den beslutning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter om 

antibiotikaresistens, der vedtoges af Europa-Parlamentet den 12. maj 2011. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 
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Betragtning 40 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) Den kommercielt følsomme 

karakter af oplysninger må ikke bruges 

som undskyldning for at nægte borgerne 

adgang til oplysninger om kemikalier, der 

påvirker dem og andre ikkemålarter i 

miljøet generelt. Der bør sikres maksimal 

gennemsigtighed, idet man samtidig 

beskytter de mest kommercielt følsomme 

oplysninger. 

Begrundelse 

Det er muligt at finde en balance mellem de to målsætninger. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 49 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(49) I særlige tilfælde er det nødvendigt, 

set ud fra en folke- og dyresundhedsvinkel, 

at supplere de sikkerheds- og 

virkningsdata, der forelå på tidspunktet for 

godkendelsen, med yderligere oplysninger, 

efter at lægemidlet er bragt i omsætning. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

bør derfor forpligtes til at gennemføre 

undersøgelser efter udstedelsen af 

markedsføringstilladelsen. 

(49) I særlige tilfælde er det nødvendigt, 

set ud fra en folke-, dyresundheds- eller 

miljøvinkel, at supplere de sikkerheds- og 

virkningsdata, der forelå på tidspunktet for 

godkendelsen, med yderligere oplysninger, 

efter at lægemidlet er bragt i omsætning. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

bør derfor forpligtes til at gennemføre 

undersøgelser efter udstedelsen af 

markedsføringstilladelsen. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 50 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) Der bør oprettes en 

lægemiddelovervågningsdatabase på EU-

(50) Der bør oprettes en 

lægemiddelovervågningsdatabase på EU-
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plan for at registrere og integrere 

oplysninger om utilsigtede hændelser 

vedrørende alle veterinærlægemidler, der 

er godkendt i Unionen. Denne database 

forventes at forbedre afdækningen af 

utilsigtede hændelser samt at muliggøre og 

lette lægemiddelovervågningen og 

arbejdsdelingen mellem de kompetente 

myndigheder. 

plan for at registrere og integrere 

oplysninger om utilsigtede hændelser 

vedrørende alle veterinærlægemidler, der 

er godkendt i Unionen. Denne database 

forventes at forbedre afdækningen af 

utilsigtede hændelser samt at muliggøre og 

lette lægemiddelovervågningen og 

arbejdsdelingen mellem de kompetente 

myndigheder og andre berørte 

myndigheder, såsom miljøstyrelser og 

fødevaresikkerhedsmyndigheder på både 

nationalt plan og EU-plan. 

Begrundelse 

Vi har brug for en holistisk tilgang til anvendelsen af veterinærlægemidler, f.eks. for så vidt 

angår de miljøproblemer, der er forbundet med udslip af resistente bakterier i jord og vand. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 56 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(56) Betingelserne for udlevering af 

veterinærlægemidler til offentligheden bør 

harmoniseres i Unionen. 

Veterinærlægemidler bør kun udleveres af 

personer, som er beføjet hertil i den 

medlemsstat, hvor de er etableret. Samtidig 

bør detailforhandlere, som af den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor de er etableret, er blevet beføjet til at 

udlevere veterinærlægemidler, kunne sælge 

receptpligtige og ikke-receptpligtige 

veterinærlægemidler over internettet til 

købere i andre medlemsstater for at 

forbedre adgangen til veterinærlægemidler 

i Unionen. 

(56) Betingelserne for udlevering af 

veterinærlægemidler til offentligheden bør 

harmoniseres i Unionen. 

Veterinærlægemidler bør kun udleveres af 

personer, som er beføjet hertil i den 

medlemsstat, hvor de er etableret, i givet 

fald dyrlæger. Samtidig bør 

detailforhandlere, som af den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor de er 

etableret, er blevet beføjet til at udlevere 

veterinærlægemidler, kunne sælge 

receptpligtige og ikke-receptpligtige 

veterinærlægemidler over internettet til 

købere i andre medlemsstater for at 

forbedre adgangen til veterinærlægemidler 

i Unionen. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 56 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (56a) Hvis veterinærlægemidler ikke 

udleveres af dyrlæger, kan 

dyrlægenetværkets opretholdelse i hele 

den pågældende medlemsstat bringes i 

fare. Dette netværk sikrer 

epidemiovervågning af høj kvaltiet med 

hensyn til eksisterende og nye sygdomme. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 56 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (56b) En adskillelse af ordinering og 

udlevering mindsker ikke forbruget af 

antibiotika. Eksempelvis er forbruget af 

antibiotika størst i medlemsstater, hvor 

adskillelsen allerede findes, og omvendt er 

forbruget faldet mest i medlemsstater, 

hvor ordinering og udlevering ikke er 

adskilt.  

Begrundelse 

Det Europæiske Lægemiddelagentur, "Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA 

countries in 2012" 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 58 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (58a) Medlemsstaterne bør efter at have 

informeret Kommissionen og med 

begrundelse i hensynet til beskyttelse af 

folkesundheden, dyresundheden og 

miljøet kunne indføre strengere 



 

AD\1069105DA.doc 17/86 PE552.056v02-00 

 DA 

betingelser for udlevering af 

veterinærlægemidler, der tilbydes til salg, 

forudsat at disse betingelser står i et 

rimeligt forhold til risikoen og ikke 

begrænser det indre markeds funktion i 

urimelig grad. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 62 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(62) Er et lægemiddel godkendt i en 

medlemsstat, og er det ordineret i denne 

medlemsstat af en professionel inden for 

et reguleret dyresundhedserhverv til et 

enkelt dyr eller en dyreflok, bør det i 

princippet være muligt at få den 

pågældende dyrlægerecept anerkendt og 

lægemidlet udleveret i en anden 

medlemsstat. At de forskriftsmæssige og 

administrative hindringer for denne 

anerkendelse fjernes, bør ikke berøre en 

sundhedsprofessionels eventuelle faglige 

eller etiske pligt til at nægte at udlevere det 

ordinerede lægemiddel. 

(62) Er et lægemiddel godkendt i en 

medlemsstat, og er det ordineret i denne 

medlemsstat af en dyrlæge til et enkelt dyr 

eller en dyreflok, bør det i princippet være 

muligt at få den pågældende dyrlægerecept 

anerkendt og lægemidlet udleveret i en 

anden medlemsstat. At de 

forskriftsmæssige og administrative 

hindringer for denne anerkendelse fjernes, 

bør ikke berøre en sundhedsprofessionels 

eventuelle faglige eller etiske pligt til at 

nægte at udlevere det ordinerede 

lægemiddel. 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 65 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(65) Det er yderst vigtigt, at det 

kontrolleres, om de retlige krav efterleves, 

for at sikre, at målene for forordningen 

gennemføres effektivt i hele Unionen. 

Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder bør derfor have beføjelse til 

at foretage inspektion på alle stadier af 

fremstillingen, distributionen og 

anvendelsen af veterinærlægemidler. Af 

hensyn til inspektionens effektivitet bør 

(65) Det er yderst vigtigt, at det 

kontrolleres, om de retlige krav efterleves, 

for at sikre, at målene for forordningen 

gennemføres effektivt i hele Unionen. 

Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder bør derfor have beføjelse til 

at foretage inspektion på alle stadier af 

fremstillingen, distributionen og 

anvendelsen af veterinærlægemidler og bør 

offentliggøre årlige kontrolrapporter. Af 



 

PE552.056v02-00 18/86 AD\1069105DA.doc 

DA 

myndighederne have mulighed for at 

foretage uanmeldt inspektion. 

hensyn til inspektionens effektivitet bør 

myndighederne foretage en vis procentdel 

uanmeldte inspektioner, som fastsættes i 

en delegeret retsakt. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 67 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(67) I visse tilfælde kan svigt i 

medlemsstaternes kontrolsystem være en 

væsentlig hindring for gennemførelsen af 

målene for denne forordning og føre til 

risici for folke- og dyresundheden og for 

miljøet. For at sikre en ensartet tilgang til 

inspektion i hele Unionen bør 

Kommissionen kunne foretage audit i 

medlemsstaterne for at efterprøve de 

nationale kontrolsystemers funktionsmåde. 

(67) I visse tilfælde kan svigt i 

medlemsstaternes kontrolsystem være en 

væsentlig hindring for gennemførelsen af 

målene for denne forordning og føre til 

risici for folke- og dyresundheden og for 

miljøet. Kommissionen bør sikre en 

ensartet tilgang til inspektion i hele 

Unionen og bør kunne foretage audit i 

medlemsstaterne for at efterprøve de 

nationale kontrolsystemers funktionsmåde. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne kan med 

begrundelse i hensynet til beskyttelse af 

folkesundheden, dyresundheden og 

miljøet indføre strengere betingelser for 

anvendelse og detailsalg af 

veterinærlægemidler på deres område, 

forudsat at disse betingelser står i et 

rimeligt forhold til risikoen og ikke 

begrænser det indre markeds funktion i 

urimelig grad.  

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. De i stk. 1a omhandlede 

foranstaltninger meddeles Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ud over de i stk. 1 omhandlede 

lægemidler finder kapitel VI også 

anvendelse på virksomme stoffer, 

mellemprodukter og hjælpestoffer, der 

anvendes som udgangsmateriale ved 

fremstilling af veterinærlægemidler. 

2. Ud over de i stk. 1 omhandlede 

lægemidler finder kapitel VI også 

anvendelse på mellemprodukter og 

virksomme stoffer, der anvendes som 

udgangsmateriale ved fremstilling af 

veterinærlægemidler. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det skal anvendes i eller gives til dyr for 

at genoprette, påvirke eller ændre 

fysiologiske funktioner ved at udøve en 

farmakologisk, immunologisk eller 

metabolisk virkning, eller for at stille en 

medicinsk diagnose 

b) det kan anvendes i eller gives til dyr for 

enten at genoprette, påvirke eller ændre 

fysiologiske funktioner ved at udøve en 

farmakologisk, immunologisk eller 

metabolisk virkning, eller for at stille en 

medicinsk diagnose 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det er bestemt til eutanasi af dyr c) det kan være bestemt til eutanasi af dyr 
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Begrundelse 

Definitionen af et veterinærlægemiddel bør være entydig, navnlig med hensyn til 

klassificering af de eksisterende produkter. Der findes et korpus af domme fra Den 

Europæiske Unions Domstol, som står på to ben, hvoraf det første er "lægemiddel ved 

betegnelse" og det andet "lægemiddel efter funktion". Kommissionens forslag kan føre til en 

anderledes fortolkning og dermed til uventede konsekvenser, f.eks. en omklassificering af 

eksisterende produkter. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) "antimikrobiel resistens": 

mikroorganismers evne til at overleve eller 

udvikle sig ved tilstedeværelse af en 

antimikrobiel agens i en koncentration, 

som normalt ville være tilstrækkelig til at 

hæmme samme art af mikroorganismers 

vækst eller dræbe dem 

8) "antimikrobiel resistens": 

mikroorganismers evne til at overleve eller 

udvikle sig ved tilstedeværelse af en 

antimikrobiel agens i en koncentration, 

som normalt ville være tilstrækkelig til at 

standse samme art af mikroorganismers 

vækst eller dræbe dem 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a) "antimikrobielt stof": ethvert stof med 

en direkte virkning på mikroorganismer, 

der anvendes til behandling eller 

forebyggelse af infektioner. 

Antimikrobielle stoffer omfatter 

antibakterielle stoffer, antivirale midler, 

antifungale midler og midler mod 

protozoer. I denne forordning forstås ved 

antimikrobielt stof et antibakterielt stof 

Begrundelse 

Praktisk definition som foreslået af multistakeholderplatformen Epruma, der repræsenterer 

både dyrlæger, landbrugere og producenter af veterinærlægemidler. Den bør helt konkret 

behandle antibakterielle virksomme stoffer og behovet for at håndterer antibiotikaresistens 
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hos bakterier, der stammer fra dyr. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8b) "antiparasitært lægemiddel": et 

lægemiddel eller stof, der anvendes til 

behandling af parasitære sygdomme, der 

kan have forskellige årsager 

Begrundelse 

Antiparasitære lægemidler tegner sig for mere end 60 % af den samlede mængde 

veterinærlægemidler, der sælges på verdensplan. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8c) "antibakterielt stof": ethvert stof med 

en direkte virkning på bakterier, der 

anvendes til behandling eller forebyggelse 

af infektioner 

Begrundelse 

Praktisk definition som foreslået af multistakeholderplatformen Epruma, der repræsenterer 

både dyrlæger, landbrugere og producenter af veterinærlægemidler. 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) "forhold mellem fordele og risici": en 

evaluering af veterinærlægemidlets 

11) "forhold mellem fordele og risici": en 

evaluering af veterinærlægemidlets 
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positive virkninger i forhold til følgende 

risici ved dets anvendelse: 

positive terapeutiske virkninger i forhold 

til følgende risici ved dets anvendelse: 

Begrundelse 

Med Kommissionens forslag indføres en bredere fortolkning af fordelene, hvilket kan skabe 

problemer med fortolkningen af forholdet mellem fordele og risici for visse produkter, f.eks. 

antimikrobielle stoffer, hvor fordelene også kan omfatte positive virkninger på zootekniske 

parametre som forbedret udbytte, hvilket strider imod ambitionerne i Kommissionens forslag 

med hensyn til antimikrobiel resistens. Derfor foreslås det, at fordelene defineres som 

"terapeutiske fordele". 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) veterinærlægemidler til andre dyrearter 

end kvæg, får, svin, høns, hunde og katte 

b) veterinærlægemidler til andre dyrearter 

end kvæg, får opdrættet for deres kød, 

svin, høns, hunde og katte 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) veterinærlægemidler til dyrearter, hvis 

bestand på nationalt plan er under den 

påkrævede grænse for, at omkostningerne 

til forskning og udvikling kan afskrives i 

databeskyttelsesperioden som fastlagt i 

artikel 34 

Begrundelse 

I visse medlemsstater kan bestanden af opdrættede dyr være beskeden, mens den er stor i 

andre medlemsstater. 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) "lægemiddelovervågning": 

overvågning og undersøgelse af utilsigtede 

hændelser 

(21) "lægemiddelovervågning": 

overvågning og undersøgelse af 

videnskabelige, kontrolrelaterede og 

administrative aktiviteter i forbindelse 

med afdækning, rapportering, vurdering, 

forståelse, forebyggelse og formidling af 
utilsigtede hændelser, der omfatter 

løbende evaluering af forholdet mellem 

fordele og risici for veterinærlægemidler 

Begrundelse 

I forslaget til definition fokuserer man kun på processen for overvågning og undersøgelse af 

utilsigtede hændelser. Lægemiddelovervågning skal defineres bredere, eftersom overvågning 

og undersøgelse af utilsigtede hændelser skal omsættes til foranstaltninger, der har til formål 

at sikre, at balancen mellem fordele og risici vil forblive positiv i hele produktets livscyklus. 

Dette har særlig betydning for produkter, hvor balancen mellem fordele og risici 

sandsynligvis vil ændre sig over tid, som f.eks. antimikrobielle eller antiparasitære 

lægemidler. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 24 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

24) "dyrlægerecept": enhver recept på 

veterinærlægemidler, der er udskrevet af en 

sundhedsprofessionel, som er beføjet hertil 

i henhold til gældende national lovgivning 

24) "dyrlægerecept": enhver recept på 

veterinærlægemidler, der er udskrevet af en 

dyrlæge eller en anden 
sundhedsprofessionel, som er beføjet hertil 

i henhold til gældende national lovgivning 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27a) "ansvarlig anvendelse af 

veterinærlægemidler": sikring af gode 

opdræts- og driftsmetoder som f.eks. 

biosikkerhedsforanstaltninger med 

henblik på at holde grupper af dyr sunde 

eller at begrænse spredningen af 

sygdomme inden for en dyrebestand samt 

at bede om dyrlægerådgivning, følge 

vaccinationsprogrammer og 

receptinstrukser samt at sikre god 

hygiejne, passende ernæring og 

regelmæssig overvågning af sundhed og 

velfærd 

Begrundelse 

Praktisk definition som foreslået af multistakeholderplatformen Epruma, der repræsenterer 

både dyrlæger, landbrugere og producenter af veterinærlægemidler. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27b) "veterinærlægemidlets navn": navn, 

der kan være enten et særnavn, der ikke 

må kunne forveksles med fællesnavnet, et 

fællesnavn eller en videnskabelig 

betegnelse med tilføjelse af et varemærke 

eller navnet på indehaveren af 

markedsføringstilladelsen 

Begrundelse 

Lægemidlets navn spiller en central rolle i reguleringen af sådanne produkter, og det har ikke 

kun betydning for identifikationen af det pågældende produkt, men spiller også en rolle for en 

sikker og effektiv brug af produktet, navnlig når flere forskellige lægemidler konkurrerer. Det 

skal klart angives i lovgivningen, at de opfundne produktnavne skal være af en sådan 

karakter, at de ikke kan forveksles med fællesnavne, der anvendes til navngivning af 

produkternes bestanddele. 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27c) "god zooteknik": menneskers opdræt 

og pasning af husdyr med henblik på 

fortjeneste, idet disse dyrs sundhed og 

velfærd sikres ved at respektere og 

beskytte hver enkelt arts særlige behov og 

i videst mulig udstrækning at minimere 

behovet for at anvende veterinære 

lægemidler 

Begrundelse 

Praktisk definition baseret på forslag fra multistakeholderplatformen Epruma, der 

repræsenterer både dyrlæger, landbrugere og producenter af veterinærlægemidler. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27d) "engrosforhandling": enhver form 

for virksomhed, som består i at aftage, 

opbevare, levere eller udføre 

veterinærlægemidler, mod eller uden 

vederlag, med undtagelse af detailsalg. 

Denne virksomhed udøves sammen med 

fabrikanter eller deres depositarer, 

importører, andre grossister eller med 

apotekere og personer med tilladelse eller 

bemyndigelse til at udlevere lægemidler til 

forbrugerne i henhold til den gældende 

nationale lovgivning 

Begrundelse 

For at skabe klarhed og forudsigelighed er det vigtigt, at man i den nye forordning entydigt 

definerer, hvad engrosforhandling betyder. Uden en definition af engrosforhandling vil det 

være utroligt vanskeligt for medlemsstaten at udføre nogen kontrolaktiviteter og at gribe ind 

over for ulovlige aktiviteter i forbindelse med veterinærlægemidler. 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27e) "helbredende (terapeutisk) 

behandling": behandling af et sygt dyr 

eller en gruppe dyr, efter der er blevet 

stillet en diagnose af en sygdom eller 

infektion 

Begrundelse 

Praktisk definition som foreslået af multistakeholderplatformen Epruma, der repræsenterer 

både dyrlæger, landbrugere og producenter af veterinærlægemidler. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27f) "forblanding til foderlægemidler": 

ethvert veterinærlægemiddel, som er 

tilberedt på forhånd med henblik på 

senere fremstilling af foderlægemidler i 

henhold til forordning (EU) 2015/... 

(forordning om foderlægemidler). 

Begrundelse 

Bestemmelserne om veterinærlægemidler og foderlægemidler bør være sammenhængende. 

Antimikrobielle lægemidler er den største klasse af lægemidler, der anvendes som 

foderlægemidler. I lovgivningen om veterinærlægemidler skal det klart angives, at kun 

forblandinger indeholdende lægemidler kan godkendes til efterfølgende fremstilling af 

foderlægemidler. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 g (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27g) "kontrolbehandling (metafylakse)": 

behandling af en gruppe dyr, efter at der 

er stillet en diagnose af klinisk sygdom i 

en del af gruppen, med henblik på 

behandling af de klinisk syge dyr og 

kontrol med udbredelsen af sygdommen 

til dyr, der er i tæt kontakt med de 

pågældende dyr, og som er i risiko for at 

blive eller allerede kan være blevet 

subklinisk inficeret. Forekomsten af en 

sådan sygdom i gruppen skal konstateres, 

inden lægemidlet anvendes 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 27 h (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27h) "forebyggende behandling 

(profylakse)": behandling af et dyr eller 

en gruppe dyr før fremkomsten af kliniske 

tegn på en sygdom med henblik på at 

forebygge forekomsten af en sygdom eller 

en infektion. 

Begrundelse 

Praktisk definition som foreslået af multistakeholderplatformen Epruma, der repræsenterer 

både dyrlæger, landbrugere og producenter af veterinærlægemidler. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En markedsføringstilladelse for et 

veterinærlægemiddel er gyldig på ubestemt 

2. En markedsføringstilladelse for et 

veterinærlægemiddel er gyldig på ubestemt 

tid, medmindre der konstateres risici for 
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tid. folkesundheden, dyresundheden eller 

miljøet, eller ny videnskabelig viden 

berettiger en ny vurdering. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis et veterinærlægemiddel, som 

tidligere er blevet godkendt, ikke har 

været på markedet i en medlemsstat i en 

periode på fem på hinanden følgende år, 

bortfalder tilladelsen for det pågældende 

veterinærlægemiddel. Under særlige 

omstændigheder og af hensyn til 

menneskers eller dyrs sundhed kan den 

kompetente myndighed fravige fra stk. 2. 

Sådanne fravigelser skal begrundes 

behørigt. 

 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ansøgninger indsendes elektronisk. Til 

ansøgninger, der indgives efter proceduren 

for centraliserede 

markedsføringstilladelser, benyttes de 

formater, som agenturet stiller til rådighed. 

3. Ansøgninger indsendes elektronisk via 

én enkelt elektronisk portal. Til alle typer 

ansøgninger, der indgives i 

overensstemmelse med denne forordning, 

den decentraliserede procedure eller 

proceduren for gensidig anerkendelse, 

benyttes de formater, som agenturet stiller 

til rådighed. 

Begrundelse 

Yderligere forenkling af procedurerne er nødvendig med henblik på yderligere at fremme 

forskning og innovation og hermed adgangen til veterinærlægemidler. 
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Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) dokumentation vedrørende de direkte 

eller indirekte risici for folke- eller 

dyresundheden ved anvendelsen af det 

antimikrobielle veterinærlægemiddel hos 

dyr 

a) dokumentation vedrørende de direkte 

eller indirekte risici for folke- eller 

dyresundheden eller miljøet ved 

anvendelsen af det antimikrobielle 

veterinærlægemiddel hos dyr 

Begrundelse 

Vi har brug for en holistisk tilgang til anvendelsen af veterinærlægemidler, f.eks. for så vidt 

angår de miljøproblemer, der er forbundet med udslip af resistente bakterier i jord og vand. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger om foranstaltninger med 

henblik på at begrænse risikoen for 

udvikling af antimikrobiel resistens ved 

anvendelsen af veterinærlægemidlet. 

b) oplysninger om foranstaltninger med 

henblik på at begrænse risikoen for 

udvikling af antimikrobiel resistens ved 

anvendelsen af veterinærlægemidlet, 

herunder specificering af, at produktet 

ikke må anvendes som en rutinemæssig 

profylaktisk eller metafylaktisk 

foranstaltning i forbindelse med dyr 

bestemt til fødevareproduktion og ikke må 

anvendes til profylaktiske 

gruppebehandlinger, når der ikke 

foreligger nogen sygdomsdiagnose. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Ved ansøgning om fornyelse skal 

ansøgeren til dossieret føje al offentligt 

tilgængelig, fagfællebedømt og 

videnskabelig litteratur om det virksomme 

farmakologiske stof og dets relevante 

metabolitters bivirkninger for menneskers 

sundhed, miljøet og ikkemålarter, som er 

offentliggjort inden for de seneste 10 år 

forud for datoen for forelæggelse af 

dossieret. 

 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) det afprøvede lægemiddel er et 

veterinærlægemiddel, som ikke er 

godkendt, og tilbageholdelsestiden, som 

fastsættes af dyrlægen i henhold til artikel 

117, overholdes, eller 

Begrundelse 

For yderligere at fremme udviklingen af nye veterinærlægemidler skal der være mulighed for 

kliniske forsøg med lægemidler, som endnu ikke er godkendt, forudsat at de relevante 

tilbageholdelsesperioder overholdes, så der ikke er nogen sundhedsmæssige risici. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) det afprøvede lægemiddel er et 

veterinærlægemiddel, som ikke er 

godkendt, alle farmakologiske virksomme 

stoffer har en maksimalgrænseværdi for 
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restkoncentration, og 

tilbageholdelsestiden, som fastsættes af 

dyrlægen i overensstemmelse med artikel 

117, overholdes, eller 

Begrundelse 

Alle virksomme farmakologiske stoffer i lægemidlet skal have en maksimalgrænseværdi for 

restkoncentration for at give dyrlægen mulighed for at fastsætte en tilbageholdelsestid, 

således at forbrugerne undgår alle sundhedsrisici. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) der er fastsat en foreløbig 

maksimalgrænseværdi for 

restkoncentration for det afprøvede 

lægemiddel. 

Begrundelse 

Hidtil har henholdsvis avlsdyr og de heraf fremstillede animalske produkter kunnet 

markedsføres efter gennemførelse af godkendelsesundersøgelser, når foreløbige grænser for 

restkoncentrationer var overholdt. Denne mulighed bør under alle omstændigheder bevares. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Indehaveren af godkendelsen af et 

klinisk forsøg skal hurtigt underrette den 

kompetente myndighed om alle alvorlige 

bivirkninger og alle bivirkninger hos 

mennesker og under alle omstændigheder 

senest 15 dage efter modtagelsen af 

sådanne oplysninger. 
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Begrundelse 

Det er vigtigt, at de kompetente myndigheder underrettes korrekt og hurtigt om alvorlige 

bivirkninger og alle bivirkninger hos mennesker for at kunne vurdere, hvorvidt der skal 

træffes yderligere forholdsregler, eller om de kliniske forsøg skal suspenderes. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Et veterinærlægemiddels indre 

emballage må kun være påført følgende 

oplysninger: 

1. Et veterinærlægemiddels indre 

emballage skal som minimum være påført 

følgende oplysninger: 

Begrundelse 

Pakkestørrelserne til veterinærlægemidler er meget varierede, f.eks. fra små 10 ml hætteglas 

til store sække på 10 eller 25 kg. Nogle etiketter er langt større end andre og kan rumme flere 

oplysninger. For visse kategorier af produkter, der kan sælges direkte til forbrugerne uden 

recept, kan det være vigtigt at medtage yderligere oplysninger om den umiddelbare 

emballage. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) en stregkode, der indeholder samtlige 

oplysninger anført i stk. 1, litra a)-g), og 

som gør det muligt at præsentere disse 

oplysninger samt indlægssedlens 

oplysninger elektronisk på alle sprog på 

behandlingsstedet i let læselig form og 

stille disse data til rådighed for andre 

dokumentationssystemer via 

standardgrænseflader. 

Begrundelse 

Forordningen skal udnytte alle elektroniske muligheder for at stille lægemiddeloplysninger til 

rådighed på en brugervenlig måde på det relevante modersmål. Dette kan kun sikres med 
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stregkoden på den indre emballage. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Et veterinærlægemiddels ydre emballage 

må kun være påført følgende oplysninger: 

1. Et veterinærlægemiddels ydre emballage 

skal som minimum være påført følgende 

oplysninger: 

Begrundelse 

De obligatoriske oplysninger, der som minimum skal angives på den ydre emballage af et 

veterinærlægemiddel, skal defineres i lovgivningen. Pakkestørrelserne for 

veterinærlægemidler er meget varierede fra små 10 ml hætteglas til store sække på 5, 10 eller 

25 kg. På nogle produkter er der langt mere plads på den ydre emballage end på andre, og de 

kan rumme flere oplysninger. For produkter, der sælges direkte til forbrugerne uden recept, 

kan det være vigtigt at medtage yderligere oplysninger på den ydre emballage. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) forpligtelsen til at anvende 

returordninger for veterinærlægemidler 

med henblik på bortskaffelse af ubrugte 

veterinærlægemidler eller affald, der 

stammer fra anvendelsen af disse, og, hvis 

det er relevant, yderligere forholdsregler 

ved bortskaffelse af farligt affald, der 

stammer fra ubrugte veterinærlægemidler 

eller anvendelsen af disse 

f) forpligtelsen til at anvende 

returordninger for veterinærlægemidler 

med henblik på bortskaffelse af 

veterinærlægemidler i overensstemmelse 

med gældende lovgivning 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra g a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) ventetider 

Begrundelse 

Eventuelle fastsatte ventetider bør anføres på den ydre emballage, og dersom en sådan ikke 

findes, på den indre emballage (og ikke kun på indlægssedlen). Dette er især nødvendigt med 

henblik på detailhandel ved fjernsalg. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bа) en angivelse af forekomsten af 

genetisk modificerede organismer, når 

produktet indeholder eller består af 

sådanne organismer 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – litra i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iа) oplysninger om forekomsten af 

genetisk modificerede organismer, 

såfremt veterinærlægemidlet indeholder 

eller består af genetisk modificerede 

organismer 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – litra m a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ma) kvalitativ og kvantitativ 

sammensætning 
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Begrundelse 

Angivelse af produktets sammensætning er en absolut nødvendighed. Det er uforståeligt, 

hvorfor sammensætningen af veterinærlægemidler ikke er medtaget som for mange andre 

sundhedsprodukter, fødevarer osv. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – litra m b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 mb) den stregkode, der er omhandlet i 

artikel 9, stk. 1, litra ga) 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Indlægssedlen skal være affattet og 

udformet klart og letforståeligt, i et sprog, 

som den brede offentlighed kan forstå. 

3. Indlægssedlen skal være affattet og 

udformet klart, let læseligt og letforståeligt, 

i et sprog, som den brede offentlighed kan 

forstå. 

Begrundelse 

Indlægssedlen bør også kunne læses tydeligt under dårlige lysforhold i stalden. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Består det virksomme stof af andre salte, 

estere, ethere, isomerer og blandinger af 

isomerer, komplekser eller derivater end 

det virksomme stof, der er anvendt i 

referenceveterinærlægemidlet, betragtes 

det i denne afdeling som det samme 

virksomme stof som det, der er anvendt i 

2. Består det virksomme stof af andre salte, 

estere, ethere, isomerer og blandinger af 

isomerer, komplekser eller derivater end 

det virksomme stof, der er anvendt i 

referenceveterinærlægemidlet, betragtes 

det i denne afdeling som det samme 

virksomme stof som det, der er anvendt i 
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referenceveterinærlægemidlet, medmindre 

dets egenskaber i betydelig grad afviger fra 

sidstnævntes med hensyn til sikkerhed eller 

virkning. Afviger det i betydelig grad med 

hensyn til disse egenskaber, skal ansøgeren 

indsende supplerende oplysninger for at 

bevise sikkerheden og/eller virkningen af 

de forskellige salte, estere eller derivater af 

referenceveterinærlægemidlets godkendte 

virksomme stof. 

referenceveterinærlægemidlet, medmindre 

dets egenskaber i betydelig grad afviger fra 

sidstnævntes med hensyn til sikkerhed, 

virkning og restkoncentrationers opførsel. 

Afviger det i betydelig grad med hensyn til 

disse egenskaber, skal ansøgeren indsende 

supplerende oplysninger for at bevise 

sikkerheden og/eller virkningen af de 

forskellige salte, estere eller derivater af 

referenceveterinærlægemidlets godkendte 

virksomme stof. 

Begrundelse 

Restkoncentrationers opførsel er af afgørende betydning for fødevaresikkerheden. Uventede 

restkoncentrationer kan føre til betydelige erstatningskrav mod husdyravlere og andre 

fødevarevirksomheder. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Produktresuméet for det generiske 

veterinærlægemiddel skal være identisk 

med produktresuméet for 

referenceveterinærlægemidlet. Dette krav 

finder imidlertid ikke anvendelse på de 

dele af referenceveterinærlægemidlets 

produktresumé, der vedrører indikationer 

eller lægemiddelformer, som stadig er 

omfattet af patentretten på det tidspunkt, 

hvor det generiske veterinærlægemiddel 

godkendes. 

5. De kliniske oplysninger i 

produktresuméet som defineret i artikel 

30, stk. 1, litra c), undtagen nr. vi), for det 

generiske veterinærlægemiddel skal være 

identisk med produktresuméet for 

referenceveterinærlægemidlet. Dette krav 

finder imidlertid ikke anvendelse på: 

 a) de dele af 

referenceveterinærlægemidlets 

produktresumé, der vedrører indikationer 

eller lægemiddelformer, som stadig er 

omfattet af patentretten eller beskyttelsen 

af teknisk dokumentation som omhandlet 

i artikel 33-36 på det tidspunkt, hvor det 

generiske veterinærlægemiddel godkendes, 

eller 

 b) en efterfølgende ændring af 
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referencelægemidlet. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En kompetent myndighed eller 

agenturet kan kræve, at ansøgeren 

fremlægger sikkerhedsdata om de risici, 

der kan være forbundet med det generiske 

veterinærlægemiddel for miljøet, hvis 

markedsføringstilladelsen for 

referenceveterinærlægemidlet er udstedt 

før den 20. juli 2000, eller hvis der er 

krævet en fase 2-miljørisikovurdering af 

referenceveterinærlægemidlet. 

6. Ansøgeren tilsender den kompetente 

myndighed eller agenturet sikkerhedsdata 

om de risici, der kan være forbundet med 

det generiske veterinærlægemiddel for 

miljøet, hvis der er konstateret en 

potentiel miljørisiko for dette lægemiddel. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset artikel 7, stk. 1, litra b), skal en 

ansøgning om markedsføringstilladelse for 

et veterinærlægemiddel, der indeholder en 

kombination af virksomme stoffer, som 

hver især allerede har været anvendt i 

godkendte veterinærlægemidler, men hidtil 

ikke har været godkendt i den pågældende 

kombination 

("kombinationsveterinærlægemidlet"), 

opfylde følgende kriterier: 

Uanset artikel 7, stk. 1, litra b), skal en 

ansøgning om markedsføringstilladelse for 

et veterinærlægemiddel, der indeholder en 

kombination af virksomme stoffer, hvoraf 

et eller flere allerede har været anvendt i 

godkendte veterinærlægemidler, men hidtil 

ikke har været godkendt i den pågældende 

kombination 

("kombinationsveterinærlægemidlet"), 

opfylde følgende kriterier: 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ansøgeren kan påvise, at 

veterinærlægemidlet er en kombination af 

referenceveterinærlægemidler som 

omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b) 

b) ansøgeren kan påvise, at 

veterinærlægemidlet indeholder en 

kombination af mindst et 

referenceveterinærlægemiddel som 

omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b) 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) der er fremlagt dokumentation for 

sikkerheden af den pågældende 

kombination. 

d) der er fremlagt hensigtsmæssig 

dokumentation for sikkerheden af den 

pågældende kombination, hvor det er 

nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset artikel 5, stk. 2, udstedes en 

markedsføringstilladelse til et begrænset 

marked for en periode på tre år. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den kompetente myndighed skal forvisse 

sig om, at tredjelandsfremstillere af 

veterinærlægemidler er i stand til at 

fremstille det pågældende 

veterinærlægemiddel og/eller gennemføre 

Den kompetente myndighed skal forvisse 

sig om, at tredjelandsfremstillere af 

veterinærlægemidler overholder gældende 

EU-lovgivning og er i stand til at fremstille 

det pågældende veterinærlægemiddel 
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kontroltest efter de metoder, der er 

beskrevet i den til støtte for ansøgningen 

indsendte dokumentation, jf. artikel 7, stk. 

1. 

og/eller gennemføre kontroltest efter de 

metoder, der er beskrevet i den til støtte for 

ansøgningen indsendte dokumentation, jf. 

artikel 7, stk. 1. 

Begrundelse 

Det skal klart fremgå, at producenterne skal overholde EU-lovgivningen og ikke kun, at de er 

i stand til at fremstille og kontrollere produktet i henhold til ansøgningen om 

markedsføringstilladelse. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Vedrører ansøgningen et antimikrobielt 

veterinærlægemiddel, kan den kompetente 

myndighed eller Kommissionen kræve, at 

indehaveren af markedsføringstilladelsen 

skal gennemføre undersøgelser efter 

udstedelsen af markedsføringstilladelsen 

for at sikre, at forholdet mellem fordele og 

risici fortsat er positivt for så vidt angår 

den mulige udvikling af antimikrobiel 

resistens. 

3. Vedrører ansøgningen et antimikrobielt 

veterinærlægemiddel, skal den kompetente 

myndighed eller Kommissionen kræve, at 

indehaveren af markedsføringstilladelsen 

skal gennemføre undersøgelser efter 

udstedelsen af markedsføringstilladelsen 

for at sikre, at forholdet mellem fordele og 

risici fortsat er positivt for så vidt angår 

den mulige udvikling af antimikrobiel 

resistens. 

Begrundelse 

Dette betyder, at udstedelse af en markedsføringstilladelse altid vil medføre overvågning af 

anvendelsen til antimikrobielle formål, hvilket giver mulighed for løbende risikovurdering. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra c – nr. vi 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi) hyppighed og alvorlighedsgrad af 

utilsigtede hændelser 

vi) hyppighed og alvorlighedsgrad af 

utilsigtede hændelser eller bivirkninger 
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Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra c – nr. viii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

viii) interaktion med andre lægemidler og 

andre former for interaktion 

viii) kendt interaktion med andre 

lægemidler og andre former for kendt 

interaktion. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra c – nr. xiii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

xiii) særlige betingelser vedrørende 

anvendelsen, herunder restriktioner for 

anvendelsen af antimikrobielle stoffer med 

henblik på at begrænse risikoen for 

udvikling af antimikrobiel resistens 

xiii) særlige betingelser vedrørende 

anvendelsen, herunder restriktioner for 

anvendelsen af antimikrobielle stoffer med 

henblik på at begrænse risikoen for 

udvikling af antimikrobiel resistens, idet 

det specificeres, at lægemidlet ikke må 

anvendes som en rutinemæssig 

forebyggende foranstaltning 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – nr. j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) oplysninger fra miljørisikovurderingen 

af lægemidlet, navnlig miljømæssige 

endepunkter og oplysninger om 

risikokarakterisering, herunder 

økotoksikologiske oplysninger om 

virkninger på ikkemålarter og 

persistensen af virksomme stoffer og 

virksomme metabolitter i jord og vand. 
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Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Såfremt to lægemidler har samme 

terapeutiske virkning, kan der foretages 

sammenlignende vurderinger. 

Lægemidler, der er farlige for miljøet eller 

for de behandlede dyr, skal erstattes af 

mindre farlige lægemidler. 

Begrundelse 

Dette skaber mulighed for en sammenlignende vurdering med henblik på at give mulighed for 

at erstatte et farligt lægemiddel med et andet med tilsvarende/samme terapeutiske virkning, 

men med mindre skadevirkninger på de behandlede dyr eller på miljøet/ikkemålarter. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) der er tale om at antimikrobielt 

veterinærlægemiddel, der ønskes godkendt 

til anvendelse som produktionsfremmer 

med henblik på at fremskynde væksten hos 

de behandlede dyr eller øge disses ydelse. 

d) der er tale om et antimikrobielt 

veterinærlægemiddel, der ønskes godkendt 

til anvendelse som produktionsfremmer 

med henblik på at fremskynde væksten hos 

de behandlede dyr eller øge disses ydelse 

eller til rutinemæssig profylaktisk 

behandling af dyr bestemt til 

fødevareproduktion eller som tilsætning 

til foder eller vand til massemedicinering, 

uden at der er konstateret sygdom hos 

nogen af dyrene. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 – litra g a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) lægemidlet er et særligt problematisk 

stof 

Begrundelse 

Dette vil omfatte stoffer, der er persistente, biocide og toksiske (PBT), meget persistente og 

meget toksiske (vPvP), eller som har hormonforstyrrende egenskaber. Dette følger 

terminologien i REACH-direktivet. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 – litra g b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gb) virksomme stoffer i lægemidlet, som 

opfylder kriterierne for at være 

persistente, bioakkumulerende og toksiske 

(PBT) eller meget persistente og meget 

bioakkumulerende (vPvB) i henhold til 

EMA's retningslinjer, eller som anses for 

at have hormonforstyrrende egenskaber, 

der risikerer at forårsage negative 

virkninger på miljøet 

Begrundelse 

Denne fremgangsmåde afspejler lovgivningen om biocider og pesticider. EMA's retningslinjer 

EMA/CVMP/ERA/52740/2012 om vurdering af PBT- og vPvB-stoffer er i øjeblikket ved at 

blive revideret (jf. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC5

00130368.pdf). 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) uacceptable bivirkninger eller 

sekundære virkninger for det behandlede 
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dyr 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 146 med 

henblik på fastlæggelse af regler for 

udpegning af antimikrobielle stoffer, der 

skal forbeholdes behandling af visse 

infektioner hos mennesker for at bevare 

virkningen af visse virksomme stoffer på 

mennesker. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 146 og 

under hensyntagen til den videnskabelige 

rådgivning fra agenturet med henblik på 

fastlæggelse af regler for udpegning af 

antimikrobielle stoffer, der skal 

forbeholdes behandling af visse infektioner 

hos mennesker for at bevare virkningen af 

visse virksomme stoffer på mennesker. 

 Ved fastlæggelsen af disse regler skal 

Kommissionen træffe beslutning om 

hensigtsmæssige 

risikostyringsforanstaltninger på klasse-, 

stof- eller endda indikationsniveau og skal 

ligeledes overveje indgiftsmåden. 
 

Begrundelse 

For at disse regler skal opfylde deres planlagte formål fuldt ud, skal de være videnskabeligt 

funderet. Metodologien for klassificering af antimikrobielle lægemidler er den, agenturet 

anbefalede i sin rapport om antimikrobielle lægemidler dateret den 18. december 2014 (Det 

Europæiske Lægemiddelagentur "Answers to the requests for scientific advice on the impact 

on public health and animal health of the use of antibiotics in animals", 18. december 2014, s. 

6 og 16). 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen udpeger ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter antimikrobielle 

stoffer eller kategorier af antimikrobielle 

4. Kommissionen udpeger ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter og under 

hensyntagen til den videnskabelige 
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stoffer, der forbeholdes behandling af visse 

infektioner hos mennesker. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 

2. 

rådgivning fra agenturet antimikrobielle 

stoffer eller kategorier af antimikrobielle 

stoffer, der forbeholdes behandling af visse 

infektioner hos mennesker. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 

2. 

 Ved fastlæggelsen af disse regler skal 

Kommissionen træffe beslutning om 

hensigtsmæssige 

risikostyringsforanstaltninger på klasse-, 

stof- eller endda indikationsniveau og skal 

ligeledes overveje indgiftsmåden. 

Begrundelse 

For at disse regler skal opfylde deres planlagte formål fuldt ud, skal de være videnskabeligt 

funderet. Metodologien for klassificering af antimikrobielle lægemidler er den, agenturet 

anbefalede i sin rapport om antimikrobielle lægemidler dateret den 18. december 2014 (Det 

Europæiske Lægemiddelagentur "Answers to the requests for scientific advice on the impact 

on public health and animal health of the use of antibiotics in animals", 18. december 2014, s. 

6 og 16). 

 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) 10 år for veterinærlægemidler til kvæg, 

får, svin, høns, hunde og katte 

a) 10 år for veterinærlægemidler til kvæg, 

får opdrættet for deres kød, svin, høns, 

hunde og katte 

 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis veterinærlægemidlet er godkendt 

til mere end én art, forlænges perioden i 
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overensstemmelse med 

forlængelsestiderne i artikel 35. 

Begrundelse 

Spørgsmålet er, om perioden for beskyttelse af tekniske dokumenter er et tilstrækkeligt 

incitament til udviklingen af nye veterinærlægemidler. Forlængelsesmulighederne i henhold 

til artikel 35 bør indrømmes allerede ved den første godkendelse. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Godkendes en ændring i 

overensstemmelse med artikel 65, således 

at markedsføringstilladelsen udvides til 

også at omfatte en anden af de arter, der er 

opført i artikel 34, stk. 1, litra a), forlænges 

den i nævnte artikel fastlagte 

beskyttelsesperiode med et år for hver 

yderligere målart, forudsat at ændringen er 

forelagt mindst tre år før udløbet af den i 

artikel 34, stk. 1, litra a), fastlagte 

beskyttelsesperiode. 

1. Gives den første 

markedsføringstilladelse for mere end én 

enkelt art, eller godkendes en ændring i 

overensstemmelse med artikel 65, således 

at markedsføringstilladelsen udvides til 

også at omfatte en anden af de arter, der er 

opført i artikel 34, stk. 1, litra a), forlænges 

den i artikel 34 fastlagte 

beskyttelsesperiode med to år for hver 

yderligere målart, forudsat at ændringen er 

forelagt mindst tre år før udløbet af den i 

artikel 34 fastlagte beskyttelsesperiode. 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Godkendes ændringen i 

overensstemmelse med artikel 65, således 

at markedsføringstilladelsen udvides til 

også at omfatte en anden art, som ikke er 

opført i artikel 34, stk. 1, litra a), 
forlænges den i artikel 34 fastlagte 

beskyttelsesperiode med fire år. 

2. Gives den første 

markedsføringstilladelse for mere end én 

enkelt art, eller godkendes ændringen i 

overensstemmelse med artikel 65, således 

at markedsføringstilladelsen udvides til 

også at omfatte en anden art, forlænges den 

i artikel 34 fastlagte beskyttelsesperiode 

med fire år. 
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Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Beskyttelsesperioden for den første 

markedsføringstilladelse, forlænget med 

eventuelle yderligere beskyttelsesperioder 

på grund af ændringer eller nye tilladelser, 

som er knyttet til samme 

markedsføringstilladelse ("den samlede 

beskyttelsesperiode for den tekniske 

dokumentation"), må ikke overstige 18 år. 

3. Beskyttelsesperioden for den første 

markedsføringstilladelse, forlænget med 

eventuelle yderligere beskyttelsesperioder 

på grund af ændringer eller nye tilladelser, 

som er knyttet til samme 

markedsføringstilladelse ("den samlede 

beskyttelsesperiode for den tekniske 

dokumentation"), må ikke overstige 14 år 

for lægemidler, der er omhandlet i artikel 

34, stk. 1, litra a). For lægemidler, der er 

omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra b) og 

d), må perioden ikke overstige 18 år. 

 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 35 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 35a 

 Databeskyttelse ved genudvikling af 

veterinærlægemidler 

 Når databeskyttelsesperioden, jf. artikel 

34 og 35, er udløbet, kan enhver ansøger 

ansøge om en databeskyttelsesperiode til 

yderligere innovationer af eksisterende 

veterinærlægemidler, som udgør to år for 

en yderligere art og et år for en yderligere 

indikation, en yderligere lægemiddelform 

eller en ny tilbageholdelsestid. 

Begrundelse 

Incitament til videreudvikling af eksisterende veterinærlægemidler, som kan udføres af en 

hvilken som helst virksomhed, inklusive generiske virksomheder. Der indrømmes en 

begrænset databeskyttelsesperiode, som kun vedrører den yderligere innovation (den udløbne 
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beskyttelsesperiode for den oprindelige markedsføringstilladelse vil ikke blive forlænget). 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Centraliserede markedsføringstilladelser 

udstedes af Kommissionen i 

overensstemmelse med denne afdeling. De 

er gyldige i hele Unionen. 

1. Centraliserede markedsføringstilladelser 

udstedes af Kommissionen i 

overensstemmelse med denne afdeling. De 

er gyldige i hele Unionen og skal betragtes 

som den prioriterede procedure. 

 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) generiske veterinærlægemidler baseret 

på referenceveterinærlægemidler, som er 

godkendt efter den centraliserede 

godkendelsesprocedure. 

udgår 

Begrundelse 

Et af hovedformålene med revisionen af lovgivningen om veterinærlægemidler bør være at 

forbedre adgangen til veterinærlægemidler og støtte innovation. Den foreslåede 

foranstaltning stemmer ikke overens med de erklærede mål, eftersom den forlænger 

forpligtelsen til at godkende visse veterinærlægemidler ved hjælp af en centraliseret 

procedure for markedsføringstilladelser. 

 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For andre veterinærlægemidler end de i 3. For andre veterinærlægemidler end de i 



 

PE552.056v02-00 48/86 AD\1069105DA.doc 

DA 

stk. 2 opførte kan der udstedes en 

centraliseret markedsføringstilladelse, hvis 

der ikke er udstedt nogen anden 

markedsføringstilladelse for 

veterinærlægemidlet i Unionen. 

stk. 2 opførte kan der udstedes en 

centraliseret markedsføringstilladelse, hvis 

der ikke er udstedt nogen anden 

markedsføringstilladelse for 

veterinærlægemidlet i Unionen, eller hvis 

ansøgningen vedrører en konvertering af 

en markedsføringstilladelse, jf. artikel 

57a. 

Begrundelse 

Det bør være muligt let at konvertere en eksisterende markedsføringstilladelse til en 

centraliseret markedsføringstilladelse. Dette vil mindske den administrative byrde (se 

ændringsforslaget til den nye artikel 57a herom). 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I ansøgningen opstilles en liste over de 

medlemsstater, hvor ansøgeren ønsker 

markedsføringstilladelse ("de berørte 

medlemsstater"). 

2. I ansøgningen opstilles en liste over de 

medlemsstater, hvor ansøgeren ønsker 

markedsføringstilladelse ("de berørte 

medlemsstater"). Ansøgeren skal indsende 

en ansøgning, der er identisk med den, 

som er indsendt til 

referencemedlemsstaten, herunder et 

identisk dossier, jf. artikel 7, til alle 

berørte medlemsstater. 

Begrundelse 

I lovgivningen skal det præciseres, at alle medlemsstater, hvor der ansøges om 

markedsføringstilladelse, har adgang til oplysninger om grundlaget for at træffe 

beslutningen. Dette er kolossalt vigtigt, ikke bare for den oprindelige 

markedsføringstilladelse, men også for hele perioden efter markedsføringen 

(lægemiddelovervågning, ændringer af markedsføringstilladelsen) og til alle 

markedsovervågnings-/kontrolaktiviteter, hvor medlemsstaterne skal udøve deres ansvar. 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ansøgninger om gensidig anerkendelse 

af markedsføringstilladelser indgives til 

den medlemsstat, der har udstedt den første 

markedsføringstilladelse 

("referencemedlemsstaten"). 

1. Ansøgninger om gensidig anerkendelse 

af markedsføringstilladelser indgives til 

den medlemsstat, der har udstedt den første 

markedsføringstilladelse 

("referencemedlemsstaten"), og til 

medlemsstaterne, hvor ansøgeren ønsker 

markedsføringstilladelsen anerkendt 

("berørte medlemsstater"). 

Begrundelse 

I lovgivningen skal det præciseres, at alle medlemsstater, hvor der ansøges om 

markedsføringstilladelse, har adgang til oplysninger om grundlaget for at træffe 

beslutningen. Dette er kolossalt vigtigt, ikke bare for den oprindelige 

markedsføringstilladelse, men også for hele perioden efter markedsføringen 

(lægemiddelovervågning, ændringer af markedsføringstilladelsen) og til alle 

markedsovervågnings-/kontrolaktiviteter, hvor medlemsstaterne skal udøve deres ansvar. 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Der skal gå mindst seks måneder 

mellem afgørelsen om udstedelsen af den 

første nationale markedsføringstilladelse 

og indgivelsen af ansøgningen om 

gensidig anerkendelse af den nationale 

markedsføringstilladelse. 

udgår 

Begrundelse 

Det er unødvendigt at indføre et krav om, at virksomhederne skal vente seks måneder mellem 

en national procedure og en procedure for gensidig anerkendelse, og det kan endda forårsage 

problemer, hvis der opstår en alvorlig situation vedrørende dyresundhed eller folkesundhed, 

der kræver hurtig godkendelse af produktet i yderligere medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 3 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) angivelse af, i hvilke medlemsstater der 

pågår en gennemgang af en af ansøgeren 

indgivet ansøgning om 

markedsføringstilladelse for samme 

veterinærlægemiddel 

udgår 

Begrundelse 

I henhold til den gældende lovgivning og udkastet til forordning skal ansøgningerne 

behandles i henhold til proceduren for gensidig anerkendelse. Det foreslås at erstatte dette 

krav med et krav om et konsolideret dossier for markedsføringstilladelse, der skal tilsendes 

den berørte medlemsstat, således at denne kan træffe evidensbaserede beslutninger om den 

oprindelige markedsføringstilladelse og varetage eventuelle forpligtelser efter tilladelsen. 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Inden for en frist på 90 dage efter 

modtagelsen af en gyldig ansøgning 

udarbejder referencemedlemsstaten en 

ajourført vurderingsrapport vedrørende 

veterinærlægemidlet. Den ajourførte 

vurderingsrapport sendes sammen med det 

godkendte produktresumé og ordlyden af 

etiketteringen og indlægssedlen til alle 

medlemsstater og ansøgeren sammen med 

listen over de medlemsstater, i hvilke 

ansøgeren ønsker anerkendelse af 

markedsføringstilladelsen ("de berørte 

medlemsstater"). 

4. Inden for en frist på 45 dage efter 

modtagelsen af en gyldig ansøgning 

udarbejder referencemedlemsstaten en 

ajourført vurderingsrapport vedrørende 

veterinærlægemidlet. Den ajourførte 

vurderingsrapport sendes sammen med det 

godkendte produktresumé og ordlyden af 

etiketteringen og indlægssedlen til alle 

berørte medlemsstater og ansøgeren 

sammen med listen over de medlemsstater, 

i hvilke ansøgeren ønsker anerkendelse af 

markedsføringstilladelsen ("de berørte 

medlemsstater"). 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis en medlemsstat inden for den i 1. Hvis en medlemsstat inden for den i 
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artikel 46, stk. 4, eller artikel 48, stk. 5, 

omhandlede tidsfrist gør indsigelse mod 

vurderingsrapporten, det foreslåede 

produktresumé eller den foreslåede 

etikettering og indlægsseddel, giver den 

referencemedlemsstaten, de øvrige 

medlemsstater og ansøgeren en detaljeret 

redegørelse for årsagerne hertil. 

Referencemedlemsstaten indbringer straks 

de omstridte punkter for den ved artikel 

142 nedsatte koordinationsgruppe for 

proceduren for gensidig anerkendelse og 

den decentraliserede procedure 

("koordinationsgruppen"). 

artikel 46, stk. 4, eller artikel 48, stk. 5, 

omhandlede tidsfrist gør indsigelse mod 

vurderingsrapporten, det foreslåede 

produktresumé eller den foreslåede 

etikettering og indlægsseddel på grund af 

en potentiel alvorlig risiko for menneskers 

sundhed, dyrs sundhed eller miljøet, giver 

den referencemedlemsstaten, de øvrige 

medlemsstater og ansøgeren en detaljeret 

redegørelse for årsagerne hertil. 

Referencemedlemsstaten indbringer straks 

de omstridte punkter for den ved artikel 

142 nedsatte koordinationsgruppe for 

proceduren for gensidig anerkendelse og 

den decentraliserede procedure 

("koordinationsgruppen"). 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på udarbejdelse af anden 

vurderingsrapport vedrørende 

veterinærlægemidlet udpeges der af 

koordinationsgruppens midte en 

rapportør. 

udgår 

Begrundelse 

Dette stykke foreslås slettet, fordi det vil føre til en uforholdsmæssig forøgelse af 

arbejdsbyrden for de kompetente myndigheder. Indsigelsen bør drøftes mellem de stater, der 

er involveret i proceduren. Hvis de ikke når til enighed, er det acceptabelt, at spørgsmålet 

drøftes i koordinationsgruppen. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis udtalelsen stiller sig positivt til 

udstedelsen af en markedsføringstilladelse, 

4. Hvis udtalelsen stiller sig positivt til 

udstedelsen eller ændringen af en 
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registrerer referencemedlemsstaten, at 

medlemsstaterne er nået til enighed, 

afslutter proceduren og underretter 

medlemsstaterne og ansøgeren. 

markedsføringstilladelse, registrerer 

referencemedlemsstaten, at 

medlemsstaterne er nået til enighed, 

afslutter proceduren og underretter 

medlemsstaterne og ansøgeren. 

Begrundelse 

Eftersom artikel 66 (ændring) og artikel 69 (harmonisering) ligeledes kan give anledning til, 

at spørgsmålet skal behandles i koordinationsgruppen og føre til en ændring, bør dette ord 

tilføjes i hele artiklen. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest 15 dage efter modtagelsen af den 

i artikel 46, stk. 3, eller artikel 48, stk. 4, 

omhandlede vurderingsrapport kan 

ansøgeren ved en skriftlig meddelelse 

anmode agenturet om en fornyet 

gennemgang af rapporten. I så fald sender 

ansøgeren agenturet en detaljeret 

begrundelse for sin anmodning senest 60 

dage efter modtagelsen af 

vurderingsrapporten. Anmodningen 

ledsages af bevis for, at det skyldige gebyr 

for den fornyede gennemgang er indbetalt 

til agenturet. 

1. Senest 15 dage efter modtagelsen af den 

i artikel 46, stk. 3, eller artikel 48, stk. 4, 

omhandlede vurderingsrapport kan 

ansøgeren ved en skriftlig meddelelse 

anmode koordinationsgruppen om en 

fornyet gennemgang af rapporten. I så fald 

sender ansøgeren agenturet en detaljeret 

begrundelse for sin anmodning senest 60 

dage efter modtagelsen af 

vurderingsrapporten. Anmodningen 

ledsages af bevis for, at det skyldige gebyr 

for den fornyede gennemgang er indbetalt 

til agenturet. 

Begrundelse 

Vi mener, at en anmodning, der sendes til agenturet, vil øge dets arbejdsbyrde og 

administrative byrde, og at det vil være enklere, hvis anmodningen sendes til 

koordinationsgruppen. 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den brede offentlighed har adgang til 

oplysningerne i lægemiddeldatabasen for 

så vidt angår listen over godkendte 

veterinærlægemidler, produktresuméerne 

herfor og indlægssedlerne. 

3. Den brede offentlighed har adgang til 

oplysningerne i lægemiddeldatabasen. 

Begrundelse 

Lægemidler samt restkoncentrationer og metabolitter af deres virksomme stoffer findes i det 

offentlige rum, langt fra det behandlede dyr, i miljøet som sådan og i kroppene på 

ikkemålarter (herunder mennesker og uanset, om vi kan lide det eller ej). Derfor skal 

oplysningerne om, hvad disse stoffer er, og deres kendetegn, også være at finde i det 

offentlige rum. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne indsamler relevante 

sammenlignelige data om salgsmængde og 

anvendelse af antimikrobielle 

veterinærlægemidler. 

1. Medlemsstaterne indsamler relevante, 

sammenlignelige og tilstrækkeligt 

detaljerede data om salgsmængde og 

anvendelse af antimikrobielle 

veterinærlægemidler. 

 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sender data om 

salgsmængde og anvendelse af 

antimikrobielle veterinærlægemidler til 

agenturet. Agenturet analyserer dataene og 

offentliggør en årsrapport. 

2. Medlemsstaterne sender agenturet data 

om salgsmængde og anvendelse af 

antimikrobielle veterinærlægemidler. 

Agenturet analyserer dataene og 

offentliggør en årsrapport, som skal 

indeholde retningslinjer og henstillinger, 

hvor det er relevant. 
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Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne indsamler relevante 

og sammenlignelige data om 

salgsmængden og brugen af 

antiparasitære og hormonale 

veterinærlægemidler og stiller disse data 

til rådighed for agenturet. 

Begrundelse 

Formålet er at udvide konceptet for antibiotika til andre typer af veterinærlægemidler med 

biologiske virkninger på ikkemålarter i økosystemet som sådan, dvs. hormonale lægemidler 

(der kan påvirke kønnet af ikkemålarter, navnlig i akvatiske levesteder) og antiparasitære 

lægemidler (som kan være særdeles giftige for f.eks. bier). 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 57 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 57a 

 Efterfølgende konvertering til en 

centraliseret markedsføringstilladelse 

 1. Efter gennemførelsen af en 

decentraliseret procedure i henhold til 

artikel 46, en procedure for gensidig 

anerkendelse i henhold til artikel 48 eller 

en procedure for harmonisering af 

markedsføringstilladelser i henhold til 

artikel 69 kan indehaveren af en 

markedsføringstilladelse indgive en 

ansøgning om at konvertere de 

eksisterende markedsføringstilladelser for 

veterinærlægemidlet til en centraliseret 

markedsføringstilladelse, som udstedes af 

Kommissionen, og som er gyldig i hele 
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Unionen. 

 2. Ansøgningen om konvertering til en 

centraliseret markedsføringstilladelse 

indsendes af indehaveren af 

markedsføringstilladelsen til agenturet og 

skal indeholde følgende: 

 a) en liste over alle afgørelser om 

udstedelse af markedsføringstilladelser 

for det pågældende veterinærlægemiddel 

 b) en liste over de ændringer, der er 

foretaget siden udstedelsen af den første 

markedsføringstilladelse i Unionen 

 c) en kortfattet rapport om 

lægemiddelovervågningsdata. 

 3. Senest 30 dage efter modtagelsen af 

dokumenterne i stk. 2 udarbejder 

Kommissionen et forslag til beslutning om 

udstedelse af EU-

markedsføringstilladelsen i henhold til 

den i artikel 46, stk. 3, artikel 48, stk. 4, og 

artikel 69, stk. 3, omtalte 

vurderingsrapport eller i givet fald en 

ajourført vurderingsrapport, et ajourført 

produktresumé, en ajourført etiket og en 

ajourført indlægsseddel. 

 4. Kommissionen træffer ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter en endelig 

afgørelse om udstedelse af den 

centraliserede markedsføringstilladelse. 

 Denne artikel vedrører udelukkende 

veterinærlægemidler, der er godkendt via 

en procedure for gensidig anerkendelse, 

en decentraliseret procedure eller en 

procedure for harmonisering af 

markedsføringstilladelser efter denne 

forordnings ikrafttrædelsesdato. 

Begrundelse 

Indehavere af markedsføringstilladelser skal have mulighed for at "opgradere" eksisterende 

markedsføringstilladelser til en centraliseret markedsføringstilladelse. Dette vil mindske den 

administrative byrde, f.eks. ved indsendelse af fremtidige ændringer af veterinærlægemidlet. 
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Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 69 – stk. 4 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den korteste af de tilbageholdelsestider, 

der er nævnt i produktresuméerne. 

c) den tilbageholdelsestid, der i henhold til 

de seneste videnskabelige undersøgelser 

anses for at være mest hensigtsmæssig 

blandt de tilbageholdelsestider, der er 

nævnt i produktresuméerne. 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til forordning 

Artikel 70 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset artikel 69 revurderes 

veterinærlægemidler, som er godkendt 

inden den 20. juli 2000, og 

veterinærlægemidler, som er godkendt 

efter denne dato, men som ved 

miljørisikovurderingen er blevet betegnet 

som potentielt miljøskadelige, inden der 

udarbejdes et harmoniseret produktresumé. 

3. Uanset artikel 69 revurderes 

veterinærlægemidler, som er godkendt 

inden den 20. juli 2000, og 

veterinærlægemidler, som er godkendt 

efter denne dato, men som ved 

miljørisikovurderingen er blevet betegnet 

som potentielt miljøskadelige, eller som 

ikke har været genstand for 

miljørisikovurderinger eller har 

ufuldstændige miljørisikovurderinger, i 

henhold til bilag II, inden der udarbejdes 

et harmoniseret produktresumé. 

Begrundelse 

Dette sikrer, at gamle produkter vurderes korrekt og i tide, hvilket var lovgivernes 

oprindelige hensigt og formodning. 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til forordning 

Artikel 72 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder og 2. De kompetente myndigheder og 
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agenturet fører tilsyn med 

markedsføringstilladelsesindehavernes 

lægemiddelovervågningssystem. 

agenturet fører tilsyn med og godkender 

markedsføringstilladelsesindehavernes 

lægemiddelovervågningssystem og 

godkender dem. 

Begrundelse 

Hvis de kompetente myndigheder og agenturet skal godkende 

markedsføringstilladelsesindehavernes lægemiddelovervågningssystem, kan denne tilladelse 

indsendes sammen med ansøgningen vedrørende et andet produkt i henhold til bilag I, (3.2), i 

dette forslag til forordning, hvorved man forenkler den kontrol, som de kompetente 

myndigheder skal foretage. 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 73 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) enhver observation af et 

veterinærlægemiddels manglende virkning 

efter administration til et dyr i 

overensstemmelse med produktresuméet 

b) enhver observation af et 

veterinærlægemiddels manglende virkning, 

herunder tegn på antimikrobiel resistens, 
efter administration til et dyr i 

overensstemmelse med produktresuméet 

Begrundelse 

I betragtning af den store betydning af antimikrobiel resistens må dette særlige problem 

fremhæves blandt de utilsigtede hændelser. 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Artikel 73 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) enhver miljømæssig hændelse, der 

observeres efter administration af et 

veterinærlægemiddel til et dyr 

c) enhver bivirkning eller uønsket 

bivirkning, som f.eks. udslip af 

antimikrobielle stoffer i jord og vand, der 

observeres i ikkemålarter i miljøet 

generelt efter administration af et 

veterinærlægemiddel til et dyr, herunder 

dyr af ikkemålarter 
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Ændringsforslag  114 

Forslag til forordning 

Artikel 73 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) alle formodede overførsler via et 

veterinærlægemiddel af infektiøse 

agenser. 

Begrundelse 

Denne situation er i øjeblikket omfattet af lovgivningen og bør fortsat være det. 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 73 – stk. 2 – litra f b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) al relevant dokumentation og alle 

relevante data om direkte eller indirekte 

risici for miljøet, der skyldes brugen af 

antimikrobielle lægemidler i forbindelse 

med dyr. 

Begrundelse 

Veterinærlægemidler som antibiotika frigives på markerne via gylle, der anvendes som 

gødning, hvor de kan akkumuleres i jord/slam/gylle, trænge ned i grundvandet via nedsivende 

vand eller løbe direkte ud i vandløb. På grund af de vidtrækkende konsekvenser af 

forekomsten af disse rester i miljøet er det nødvendigt at indsamle data vedrørende virkninger 

og risici for miljøet. 

 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 73 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 73a 

 Kommissionen forelægger senest seks 
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måneder før denne forordnings 

anvendelsesdato en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om en 

gennemførlighedsundersøgelse 

vedrørende et lægemiddelbaseret 

tilsynssystem (monografier) og andre 

mulige alternativer til 

miljørisikovurderinger af 

veterinærlægemidler, der i givet fald skal 

ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag. 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 74 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter og ajourfører en EU-

database for lægemiddelovervågning af 

veterinærlægemidler 

("lægemiddelovervågningsdatabasen") 

1. Agenturet opretter og ajourfører en EU-

database for lægemiddelovervågning af 

veterinærlægemidler 

("lægemiddelovervågningsdatabasen"), der 

er knyttet til lægemiddeldatabasen. 

Unionens database skal være det eneste 

modtagelsessted for utilsigtede hændelser, 

der indberettes af 

markedsføringstilladelsesindehavere. 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til forordning 

Artikel 74 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet udarbejder i samarbejde med 

medlemsstaterne og Kommissionen 

funktionsspecifikationerne for 

lægemiddelovervågningsdatabasen. 

2. Agenturet udarbejder i samråd med 

medlemsstaterne, Kommissionen og 

interesseparter funktionsspecifikationerne 

for lægemiddelovervågningsdatabasen. 

Disse skal omfatte miljøovervågningsdata, 

der vil oplyse om uønskede virkninger på 

ikkemålarter i økosystemet og udvide 

omfanget af inputkilder til 

lægemiddelovervågningssystemet til at 

omfatte observationer og overvågning 

foretaget af specialister, der ikke 
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nødvendigvis er dyrlæger.  

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til forordning 

Artikel 74 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet sikrer, at de oplysninger, der 

indberettes til 

lægemiddelovervågningsdatabasen, 

uploades og gøres tilgængelige i 

overensstemmelse med artikel 75. 

3. Agenturet sikrer, at de oplysninger, der 

indberettes til 

lægemiddelovervågningsdatabasen, 

uploades og gøres offentligt tilgængelige i 

overensstemmelse med artikel 75. 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til forordning 

Artikel 76 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Indehavere af markedsføringstilladelser 

registrerer i 

lægemiddelovervågningsdatabasen alle 

utilsigtede hændelser, som 

sundhedsprofessionelle og dyreholdere 

har indberettet til dem, og som er 

indtruffet i Unionen eller i et tredjeland, i 

forbindelse med deres godkendte 

veterinærlægemidler, senest 30 dage efter 

modtagelsen af indberetningen af den 

utilsigtede hændelse. 

2. Indehavere af markedsføringstilladelser 

indberetter elektronisk alle alvorlige 

utilsigtede hændelser og bivirkninger for 

mennesker vedrørende brugen af 

veterinærlægemidler, som kommer til 

deres kendskab, eller som de med 

rimelighed kan forventes at have 

kendskab til, til den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, på hvis 

område hændelsen forekom, og senest 15 

dage efter, at de har modtaget 

oplysningerne. 

 De resterende utilsigtede hændelser 

vedrørende brugen af 

veterinærlægemidler, som 

markedsføringstilladelsesindehaverne får 

kendskab til, eller som de med rimelighed 

kan forventes at have kendskab til, skal 

indberettes elektronisk til 

lægemiddelovervågningsdatabasen senest 

30 dage efter modtagelsen af 

oplysningerne. 
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 Der gælder andre krav for utilsigtede 

hændelser, der iagttages ved kliniske 

forsøg. 

Begrundelse 

Det er meget vigtigt, at de kompetente myndigheder underrettes hurtigt om alvorlige 

utilsigtede hændelser og bivirkninger for mennesker på deres område, for at de kan vurdere 

dem og foretage hensigtsmæssige reguleringsindgreb. 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til forordning 

Artikel 76 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En kompetent myndighed kan på eget 

initiativ eller på anmodning fra agenturet 

anmode indehaveren af 

markedsføringstilladelsen om at indsamle 

specifikke lægemiddelovervågningsdata, 

navnlig vedrørende anvendelsen af et 

veterinærlægemiddel til bestemte dyrearter, 

for at sikre folke- eller dyresundhed, 

sikkerheden for de personer, der 

administrerer lægemidlet, og beskyttelse af 

miljøet. Myndigheden giver en detaljeret 

begrundelse for anmodningen og 

underretter de øvrige kompetente 

myndigheder og agenturet herom. 

3. En kompetent myndighed skal på eget 

initiativ eller på anmodning fra agenturet 

anmode indehaveren af 

markedsføringstilladelsen om at indsamle 

specifikke lægemiddelovervågningsdata, 

navnlig vedrørende anvendelsen af et 

veterinærlægemiddel til bestemte dyrearter, 

for at sikre folke- eller dyresundhed, 

sikkerheden for de personer, der 

administrerer lægemidlet, og beskyttelse af 

miljøet. 

 

Ændringsforslag  122 

Forslag til forordning 

Artikel 76 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Senest 15 dage efter modtagelsen af 

anmodningen, jf. stk. 3, kan indehaveren 

af markedsføringstilladelsen skriftligt 

meddele den kompetente myndighed, at 

han ønsker, at anmodningen om 

indsamling af yderligere specifikke 

lægemiddelovervågningsdata tages op til 

udgår 
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fornyet overvejelse. 

Begrundelse 

Stk. 4 bør udgå, eftersom det ikke tilfører nogen merværdi og øger den administrative byrde. 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til forordning 

Artikel 77 – stk. 6  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

må ikke offentliggøre oplysninger 

vedrørende utilsigtede hændelser i 

forbindelse med veterinærlægemidler uden 

først at have underrettet den eller de 

kompetente myndigheder, der har udstedt 

tilladelsen, eller af agenturet, hvis 

markedsføringstilladelsen blev udstedt 

efter den centraliserede procedure. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

må ikke offentliggøre oplysninger 

vedrørende utilsigtede hændelser og 

mulige 

lægemiddelovervågningsproblemer i 

forbindelse med veterinærlægemidler uden 

på forhånd at have fremsendt en kopi af 

disse oplysninger til den eller de 

kompetente myndigheder, der har udstedt 

tilladelsen, eller til agenturet, hvis 

markedsføringstilladelsen blev udstedt 

efter den centraliserede procedure. 

Begrundelse 

Formålet er at præcisere dette stykke. Det er ikke nok "først at have underrettet". Det er 

nødvendigt, at de kompetente myndigheder har en kopi af meddelelsen, inden den udsendes til 

offentligheden og til sundhedspersoner. 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til forordning 

Artikel 78 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udarbejde og ajourføre en detaljeret 

beskrivelse af det 

lægemiddelovervågningssystem, som 

indehaveren af markedsføringstilladelsen 

anvender med hensyn til det 

veterinærlægemiddel, som tilladelsen er 

udstedt for ("masterfil for 

a) udarbejde og ajourføre en detaljeret 

beskrivelse af det 

lægemiddelovervågningssystem, som 

indehaveren af markedsføringstilladelsen 

anvender ("masterfil for 

lægemiddelovervågningssystemet"), for 

alle lægemidler, som de er ansvarlige for 
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lægemiddelovervågningssystemet"), for 

alle lægemidler, som de er ansvarlige for 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til forordning 

Artikel 78 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) tildele masterfilen for 

lægemiddelovervågningssystemet et 

referencenummer og indsende 

referencenummeret for masterfilen for 

lægemiddelovervågningssystemet for hvert 

lægemiddel til lægemiddeldatabasen 

b) tildele masterfilen for 

lægemiddelovervågningssystemet et 

referencenummer og indsende det 

relevante referencenummer for 

masterfilen for 

lægemiddelovervågningssystemet til 

lægemiddeldatabasen for hvert lægemiddel 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til forordning 

Artikel 78 – stk. 1 – litra l 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) give de kompetente myndigheder og 

agenturet meddelelse om enhver 

lovgivningsmæssig foranstaltning, der 

træffes i et tredjeland, og som er baseret på 

lægemiddelovervågningsdata, senest 15 

dage efter modtagelsen af sådanne 

oplysninger. 

l) give de kompetente myndigheder og 

agenturet meddelelse om enhver 

lovgivningsmæssig foranstaltning, der 

træffes i en medlemsstat eller et tredjeland, 

og som er baseret på 

lægemiddelovervågningsdata, senest 15 

dage efter modtagelsen af sådanne 

oplysninger. 

Begrundelse 

Det er uforståeligt, hvorfor en markedsføringstilladelsesindehaver kun skal underrette de 

kompetente myndigheder om lovgivningsmæssige foranstaltninger i tredjelande og ikke om 

lovgivningsmæssige foranstaltninger i medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til forordning 

Artikel 79 – stk. 3 



 

PE552.056v02-00 64/86 AD\1069105DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De kompetente myndigheder kan 

fastsætte specifikke krav til dyrlæger og 

andre sundhedsprofessionelle i forbindelse 

med indberetning af utilsigtede hændelser. 

Agenturet og de kompetente myndigheder 

kan organisere møder eller et netværk for 

grupper af dyrlæger eller andre 

sundhedsprofessionelle, hvis der er et 

specifikt behov for at indsamle, 

sammenholde eller analysere særlige 

lægemiddelovervågningsdata. 

3. De kompetente myndigheder kan 

fastsætte specifikke krav til indehavere af 

markedsføringstilladelser, dyrlæger og 

andre sundhedsprofessionelle i forbindelse 

med indberetning af utilsigtede hændelser. 

Agenturet og de kompetente myndigheder 

kan organisere møder eller et netværk for 

grupper af dyrlæger eller andre 

sundhedsprofessionelle, hvis der er et 

specifikt behov for at indsamle, 

sammenholde eller analysere særlige 

lægemiddelovervågningsdata. 

Begrundelse 

Under visse omstændigheder bør det være nødvendigt at pålægge 

markedsføringstilladelsesindehaverne specifikke krav. Det er nødvendigt at have denne 

mulighed i lovgivningen. 

 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til forordning 

Artikel 79 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De kompetente myndigheder og 

agenturet giver rettidigt offentligheden, 

dyrlæger og andre sundhedsprofessionelle 
alle vigtige oplysninger om utilsigtede 

hændelser i forbindelse med anvendelsen 

af et veterinærlægemiddel enten 

elektronisk eller via andre offentlige 

kommunikationskanaler. 

4. De kompetente myndigheder og 

agenturet offentliggør rettidigt alle vigtige 

oplysninger om utilsigtede hændelser i 

forbindelse med anvendelsen af et 

veterinærlægemiddel enten elektronisk 

eller via andre offentlige 

kommunikationskanaler. 

Begrundelse 

Oplysninger om utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelsen af veterinærlægemidler 

bør ikke begrænses til blot lægemiddelagenturer. 
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Ændringsforslag  129 

Forslag til forordning 

Artikel 79 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. De kompetente myndigheder og 

agenturet skal sikre, at dyrlægerne får 

tilbagemeldinger om indberettede 

utilsigtede hændelser og regelmæssige 

tilbagemeldinger om alle indberettede 

bivirkninger. 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En kompetent myndighed kan delegere 

opgaver, den har fået pålagt, jf. artikel 79, 

til en kompetent myndighed i en anden 

medlemsstat, hvis denne giver skriftlig 

tilladelse dertil. 

1. En kompetent myndighed kan delegere 

opgaver, den har fået pålagt, jf. artikel 79, 

til en kompetent offentlig myndighed i en 

anden medlemsstat, hvis denne giver 

skriftlig tilladelse dertil. 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til forordning 

Artikel 81 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder og 

agenturet samarbejder om at overvåge data 

i lægemiddelovervågningsdatabasen for at 

fastslå, om der er ændringer i forholdet 

mellem fordele og risici ved 

veterinærlægemidler, med det formål at 

påvise risici for dyre- og folkesundheden 

og for miljøbeskyttelsen 

("signalforvaltningsproces"). 

1. De kompetente myndigheder, andre 

berørte myndigheder og agenturet 

samarbejder om at overvåge data i 

lægemiddelovervågningsdatabasen for at 

fastslå, om der er ændringer i forholdet 

mellem fordele og risici ved 

veterinærlægemidler, med det formål at 

påvise risici for dyre- og folkesundheden 

og for miljøbeskyttelsen 

("signalforvaltningsproces"). 
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Begrundelse 

Vi har brug for en holistisk tilgang til anvendelsen af veterinærlægemidler, f.eks. for så vidt 

angår de miljøproblemer, der er forbundet med udslip af resistente bakterier i jord og vand. 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til forordning 

Artikel 81 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder og 

agenturet opretter grupper af 

veterinærlægemidler, for hvilke 

signalforvaltningsprocessen kan 

kombineres med henblik på at påvise 

risici for dyre- og folkesundheden og for 

miljøbeskyttelsen. 

udgår 

Begrundelse 

Dette stk. er unødvendigt i en forordning. De kompetente myndigheder har frihed til at 

tilrettelægge arbejdet på den bedste måde. 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til forordning 

Artikel 81 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet og koordinationsgruppen 

skal nå til enighed om deling af 

overvågningsdataene vedrørende grupper 

af veterinærlægemidler, der er registreret i 

lægemiddelovervågningsdatabasen. For 

hver gruppe af veterinærlægemidler 

udpeges en kompetent myndighed eller 

agenturet som ansvarlig(t) for overvågning 

heraf ("ledende myndighed"). 

3. Agenturet og 

lægemiddelovervågningsgruppen skal nå 

til enighed om deling af 

overvågningsdataene vedrørende grupper 

af veterinærlægemidler, der er registreret i 

lægemiddelovervågningsdatabasen. For 

hver gruppe af veterinærlægemidler 

udpeges en kompetent myndighed eller 

agenturet som ansvarlig(t) for overvågning 

heraf ("ledende myndighed"). 

Begrundelse 

Det er bedre at drøfte ansvaret for spørgsmål vedrørende lægemiddelovervågning i 
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lægemiddelovervågningsgruppen, hvor eksperter fra kompetente myndigheder drøfter 

spørgsmål vedrørende lægemiddelovervågning, og ikke i koordinationsgruppen. 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til forordning 

Artikel 98 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) overholde de regler for god 

fremstillingspraksis for lægemidler, som 

er fastlagt i Unionen, og som råvarer kun 

anvende virksomme stoffer, der er 

fremstillet i overensstemmelser med de 

regler for god fremstillingspraksis for 

råvarer, der er fastlagt i Unionen 

Begrundelse 

Kommissionens forslag skal være klart med hensyn til producentens pligt til at overholde 

kravene til god fremstillingspraksis. Med henblik på at sikre overholdelsen af de gældende 

standarder for kvaliteten af aktive stoffer, der anvendes som råvarer, skal det være et krav, at 

kun disse aktive stoffer må anvendes til fremstilling af lægemidler, der er fremstillet inden for 

systemet for god fremstillingspraksis.  

Ændringsforslag  135 

Forslag til forordning 

Artikel 98 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) informere den kompetente myndighed, 

hvis den i artikel 100 omhandlede 

sagkyndige person udskiftes 

d) på forhånd underrette den kompetente 

myndighed om eventuelle ændringer, som 

han ønsker at foretage af nogen af 

oplysningerne, der er indsendt i henhold 

til artikel 92, og øjeblikkeligt informere 

den kompetente myndighed, hvis den i 

artikel 100 omhandlede sagkyndige person 

udskiftes 

Begrundelse 

Lovgivningen skal sikre, at der løbende føres korrekt kontrol med fremstillingen. For at kunne 

udføre kontrolaktiviteterne på en effektiv måde skal producenterne underrette de kompetente 

myndigheder om alle ændringer, der kan påvirke de forudsætninger, der har dannet grundlag 
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for fremstillingstilladelsen, inden den pågældende producent gennemfører disse ændringer. 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til forordning 

Artikel 100 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Indehaveren af en fremstillingstilladelse 

skal til stadighed råde over mindst én 

sagkyndig, der opfylder de i denne artikel 

fastsatte betingelser, og som især er 

ansvarlig for udførelsen af de i artikel 101 

definerede opgaver. 

1. Indehaveren af en fremstillingstilladelse 

skal til stadighed råde over mindst én 

sagkyndig, der opfylder de i denne artikel 

fastsatte betingelser, og som især er 

ansvarlig for udførelsen af de i artikel 101 

definerede opgaver. 

Markedsføringstilladelsesindehaveren 

kan påtage sig det i dette stk. omhandlede 

ansvar, hvis denne indehaver personligt 

opfylder de betingelser for sagkyndige 

personer, der er fastlagt i denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til forordning 

Artikel 107 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Personer, der er beføjet til at ordinere 

veterinærlægemidler i overensstemmelse 

med gældende national lovgivning, må kun 

sælge antimikrobielle lægemidler til dyr, 

som de har ansvaret for, og kun i den 

mængde, der kræves til den pågældende 

behandling. 

2. Personer, der er beføjet til at ordinere 

veterinærlægemidler i overensstemmelse 

med gældende national lovgivning, 

herunder eventuelt dyrlæger, må kun 

sælge antimikrobielle lægemidler til dyr, 

som de har det umiddelbare ansvar for, 

efter en passende undersøgelse og 

diagnosticering og kun i den mængde, der 

kræves til den pågældende behandling. 

 

 

 

 Ændringsforslag  138 
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Forslag til forordning 

Artikel 107 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne kan med 

begrundelse i hensynet til beskyttelse af 

folkesundheden, dyresundheden og 

miljøet indføre strengere betingelser for 

detailsalg af veterinærlægemidler på 

deres område, forudsat at disse 

betingelser står i et rimeligt forhold til 

risikoen og ikke begrænser det indre 

markeds funktion i urimelig grad. 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til forordning 

Artikel 108 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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/EF28 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, 

som ikke er antimikrobielle stoffer, kan 

tilbyde veterinærlægemidler gennem 

informationssamfundstjenester som 

omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/34/EF28 til fysiske eller 

juridiske personer, der er etableret i 

Unionen, på betingelse af, at disse 

lægemidler er i overensstemmelse med 

lovgivningen i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

__________________ __________________ 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for 

informationssamfundstjenester (EFT L 204 

af 21.7.1998, s. 37). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for 

informationssamfundstjenester (EFT L 204 

af 21.7.1998, s. 37). 
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Ændringsforslag  140 

Forslag til forordning 

Artikel 108 – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Der skal være etableret strenge 

kontrolmekanismer, navnlig med hensyn 

til kontrol med grænseoverskridende 

dyrlægerecepter, som i tilfælde af ulovlige 

aktiviteter eller manglende overholdelse 

af bestemmelserne for faglig adfærd 

medfører afskrækkende sanktioner eller 

retsforfølgelse. Medlemsstaterne skal 

udvikle et system for digitale recepter på 

nationalt plan. 

 Kommissionen skal fremme udviklingen 

af et harmoniseret system for digitale 

recepter i hele Europa og støtte 

medlemsstaterne i gennemførelsen heraf. 

Udlevering af og kontrol med recepter 

sker på nationalt plan, i hvert fald indtil 

der er oprettet et EU-system til kontrol 

med grænseoverskridende recepter.  

 Der bør oprettes et teknologibaseret 

system for elektronisk indlevering af 

recepter i en national database, der er 

direkte forbundet med alle apoteker 

(herunder både salg i butikker og via 

internettet), nationale kompetente 

myndigheder og dyrlæger, eftersom 

onlinekontrol foretaget af både apoteket 

og den person, der udsteder recepten, vil 

forhindre svig og misbrug. 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) identifikation af det dyr, der er i 

behandling 

a) identifikation af det dyr, der er i 

behandling, og i tilfælde af ordinering af 

antimikrobielle stoffer den lægeligt 
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konstaterede sygdom 

 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 1 – litra l 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) alle nødvendige advarsler l) alle nødvendige advarsler, herunder, 

hvor det er relevant, de risici, der er 

forbundet med uforsigtig anvendelse af 

antimikrobielle stoffer 
 

 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En dyrlægerecept må kun udskrives af 

en person med beføjelse hertil i henhold til 

gældende national lovgivning. 

2. En dyrlægerecept må kun udskrives af 

en person med beføjelse hertil i henhold til 

gældende national lovgivning. 

Veterinærlægemidler, som har anabolske, 

antimikrobielle, antiparasitære, 

antiinflammatoriske, hormonale eller 

psykotrope egenskaber, udstedes altid af 

en dyrlæge til dyr, som de har det 

umiddelbare ansvar for, og udelukkende 

efter en klinisk undersøgelse og diagnose. 

 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis et veterinærlægemiddel udleveres 3. Hvis et veterinærlægemiddel udleveres 
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på recept, skal den ordinerede og 

udleverede mængde begrænses til det, der 

er nødvendigt for den pågældende 

behandling eller terapi. 

på recept, skal den ordinerede og 

udleverede mængde begrænses til det, der 

er nødvendigt for den pågældende 

behandling eller terapi. Rutinemæssig 

profylaktisk anvendelse af antimikrobielle 

stoffer er ikke tilladt. Profylaktisk 

anvendelse af antimikrobielle stoffer er 

kun tilladt i særlige tilfælde, når det er 

fuldt ud begrundet af en dyrlæge, og hvor 

denne anvendelse udtrykkeligt er 

specificeret i den godkendte 

produktinformation (produktresumé, 

indlægsseddel og etiketten) for 

veterinærlægemidlet. Antimikrobielle 

stoffer må ikke anvendes til at 

kompensere for ringe hygiejne eller 

mangelfulde driftsforhold. 

 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Metafylaktisk anvendelse af 

antimikrobielle stoffer er kun tilladt efter 

en korrekt klinisk undersøgelse og 

diagnose til dyr, som er i kontakt med dyr, 

der udviser kliniske tegn på en 

infektionssygdom, for at forhindre 

yderligere spredning af sygdommen i 

gruppen. Denne anvendelse af 

antimikrobielle stoffer skal ledsages af en 

sundhedsplan, hvori angives de passende 

ikke-medicinske foranstaltninger, der skal 

træffes for at nedbringe behovet for en 

sådan anvendelse i fremtiden. 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 3 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Med hensyn til antimikrobielle stoffer, 

der er kritisk vigtige for 

humanmedicinske lægemidler, må de 

ordinerede lægemidler kun anvendes til 

dyr, som er blevet undersøgt af den 

person, der har udskrevet recepten. De 

ordinerede lægemidler må kun anvendes 

til behandling af den diagnosticerede 

sygdom. 

Begrundelse 

CIA (Critically Important Antimicrobials) eller kritisk vigtige antimikrobielle stoffer tilhører 

fluorquinolon- og moderne cephalosporinfamilier og er defineret af WHO. Den brede 

anvendelse heraf i dyr bestemt til fødevareproduktion kan fremprovokere en "efter-

antibiotika-æra" i forhold til folkesundheden. Disse stoffer bør være reserveret til human 

anvendelse, og anvendelse heraf bør være meget begrænset til behandling af dyr. 

 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til forordning 

Artikel 110 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Dyrlægerecepter skal anerkendes i hele 

Unionen. Et ordineret veterinærlægemiddel 

skal udleveres i overensstemmelse med 

gældende national lovgivning. 

4. Dyrlægerecepter, der er udskrevet af en 

dyrlæge, skal anerkendes i hele Unionen. 

Et ordineret veterinærlægemiddel skal 

udleveres i overensstemmelse med 

gældende national lovgivning. 

 

 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til forordning 

Artikel 111 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Veterinærlægemidler anvendes i 1. Veterinærlægemidler anvendes 
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overensstemmelse med betingelserne i 

markedsføringstilladelsen. 

ansvarligt i overensstemmelse med 

princippet om god zooteknik og 

betingelserne i markedsføringstilladelsen. 

Begrundelse 

I overensstemmelse med "One Health"-modellen, og med henblik på at løse problemet med 

antimikrobiel resistens, skal principperne for god zooteknik og ansvarlig brug af 

veterinærlægemidler finde anvendelse. 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til forordning 

Artikel 111 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Antimikrobielle stoffer må kun 

ordineres af en dyrlæge eller en 

tilstrækkeligt kvalificeret 

dyresundhedsprofessionel til dyr, der er 

bestemt til fødevareproduktion, efter at 

alle forebyggende foranstaltninger i 

henhold til bilag IIIa er truffet. 

 Forebyggende eller profylaktisk 

massemedicinering i drikkelse eller vand, 

uden at der er konstateret sygdom, er 

forbudt. 

 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til forordning 

Artikel 112 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) identifikation af de behandlede dyr e) identifikation af de behandlede dyr og 

diagnosen for den sygdom, der behandles 

Begrundelse 

En korrekt diagnose er en forudsætning for en hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika. 
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Ændringsforslag  151 

Forslag til forordning 

Artikel 115 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 111 kan den ansvarlige 

dyrlæge, når der i en medlemsstat ikke 

findes noget veterinærlægemiddel, som er 

godkendt til behandling af en tilstand hos 

et dyr, der ikke er bestemt til 

fødevareproduktion, undtagelsesvis under 

sit direkte, personlige ansvar, især for at 

forhindre uacceptable lidelser, behandle 

det pågældende dyr med: 

1. Uanset artikel 111 kan den ansvarlige 

dyrlæge, når der i en medlemsstat ikke 

findes noget veterinærlægemiddel, som er 

godkendt til behandling af en tilstand hos 

et dyr, der ikke er bestemt til 

fødevareproduktion, undtagelsesvis under 

sit direkte, personlige ansvar og i 

dyresundhedens eller dyrevelfærdens 

interesse, behandle det pågældende dyr 

med følgende, med undtagelse af 

antimikrobielle lægemidler, der anvendes 

som rutinemæssig profylaktisk 

foranstaltning, medmindre det specifikt er 

bemyndiget af Udvalget for 

Veterinærlægemidler: 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til forordning 

Artikel 115 – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) et humanmedicinsk lægemiddel, som i 

den pågældende medlemsstat er godkendt i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/83/EF30 eller med forordning (EF) nr. 

726/2004 

iii) et humanmedicinsk lægemiddel, som i 

den pågældende medlemsstat er godkendt i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/83/EF30 eller med forordning (EF) nr. 

726/2004, hvis der ikke kan anvendes et 

lægemiddel som omhandlet i litra a), 

nummer i) eller ii). Antimikrobielle 

humanmedicinske lægemidler må kun 

anvendes efter dyrlægeordinering og 

godkendelse fra den veterinærmyndighed, 

som har ansvaret for at overvåge den 

pågældende dyrlæges arbejde, såfremt 

behandling med et lægemiddel som 

omhandlet i litra a), nummer i) eller ii), 

ikke er mulig 
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__________________ __________________ 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/83/EF af 6. november 2001 om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for 

humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 

af 28.11.2001, s. 67). 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/83/EF af 6. november 2001 om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for 

humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 

af 28.11.2001, s. 67). 

Begrundelse 

Af hensyn til sundheds- og miljøsikkerheden bør der primært anvendes godkendte 

veterinærlægemidler. Anvendelse af humanmedicinske lægemidler bør være underlagt strenge 

regler. 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til forordning 

Artikel 116 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 111 kan den ansvarlige 

dyrlæge, når der i en medlemsstat ikke 

findes noget veterinærlægemiddel, som er 

godkendt til behandling af en tilstand hos 

et dyr af en ikke-akvatisk art bestemt til 

fødevareproduktion, undtagelsesvis under 

sit direkte, personlige ansvar, især for at 

forhindre uacceptable lidelser, behandle det 

pågældende dyr med: 

1. Uanset artikel 111 kan den ansvarlige 

dyrlæge, når der i en medlemsstat ikke 

findes noget veterinærlægemiddel, som er 

godkendt til behandling af en tilstand hos 

et dyr af en ikke-akvatisk art bestemt til 

fødevareproduktion, undtagelsesvis under 

sit direkte, personlige ansvar, især for at 

forhindre uacceptable lidelser, behandle det 

pågældende dyr med ethvert andet 

veterinærlægemiddel, der er godkendt i 

henhold til denne forordning, med 

undtagelse af antimikrobielle lægemidler, 

der anvendes profylaktisk i et enkelt eller 

en gruppe dyr, hvor der ikke foreligger en 

sygdomsdiagnose for nogen dyr: 

 

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til forordning 

Artikel 116 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset artikel 111 kan den ansvarlige 

dyrlæge, når der i en medlemsstat ikke 

2. Hvis der ikke findes noget lægemiddel 

som omhandlet i stk. 1, kan et 
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findes noget veterinærlægemiddel, som er 

godkendt til behandling af en tilstand hos 

en akvatisk dyreart bestemt til 

fødevareproduktion, under sit direkte, 

personlige ansvar, især for at forhindre 

uacceptable lidelser, behandle de 

pågældende dyr med følgende 

lægemidler: 

humanmedicinsk lægemiddel, der er 

godkendt i den pågældende medlemsstat i 

overensstemmelse med direktiv 

2001/83/EF eller ved forordning (EF) nr. 

726/2004, eller et veterinærlægemiddel, 

der tilberedes på bestilling efter 

dyrlægeordinering udstedt af en person, 

der er bemyndiget hertil i henhold til 

national lovgivning, anvendes til at 

behandle det pågældende dyr. 

Antimikrobielle humanmedicinske 

lægemidler må kun anvendes efter 

dyrlægeordinering og godkendelse fra den 

veterinærmyndighed, som har ansvaret 

for at overvåge den pågældende dyrlæges 

arbejde, såfremt behandling med et 

lægemiddel som omhandlet i stk. 1 ikke er 

mulig. 

a. veterinærlægemidler, som ved denne 

forordning er godkendt i den pågældende 

medlemsstat til en anden akvatisk dyreart 

bestemt til fødevareproduktion eller til 

samme akvatiske dyreart, men mod en 

anden tilstand  

 

b. veterinærlægemidler, som ved denne 

forordning er godkendt i en anden 

medlemsstat til samme akvatiske dyreart 

eller til en anden akvatisk dyreart bestemt 

til fødevareproduktion mod den 

pågældende tilstand eller mod en anden 

tilstand. 

 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til forordning 

Artikel 116 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset stk. 2 og indtil der er vedtaget 

en gennemførelsesretsakt, jf. stk. 4, kan 

en dyrlæge, hvis der ikke findes noget 

lægemiddel som omhandlet i stk. 2, litra 

a) og b), undtagelsesvis under sit direkte, 

personlige ansvar, især for at undgå 

uacceptable lidelser, behandle dyr af en 

udgår 
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akvatisk art bestemt til 

fødevareproduktion på et bestemt anlæg 

med 

a) et veterinærlægemiddel, som ved denne 

forordning er godkendt i den pågældende 

medlemsstat eller i en anden medlemsstat 

til en ikke-akvatisk dyreart bestemt til 

fødevareproduktion 

 

b) et humanmedicinsk lægemiddel, der er 

godkendt i den pågældende medlemsstat i 

overensstemmelse med direktiv 

2001/83/EF eller ved forordning (EF) nr. 

726/2004. 

 

 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til forordning 

Artikel 116 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter fastsætte en liste 

over veterinærlægemidler, der i Unionen er 

godkendt til landdyr, og som kan anvendes 

til behandling af dyr af en akvatisk art 

bestemt til fødevareproduktion i 

overensstemmelse med stk. 1. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 

2. 

Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter fastsætte en liste 

over veterinærlægemidler, der i Unionen er 

godkendt til landdyr, og som kan anvendes 

til behandling af dyr af en akvatisk art 

bestemt til fødevareproduktion i 

overensstemmelse med stk. 1. Denne 

bestemmelse er strengt begrænset til 

lukkede akvatiske systemer med specifikke 

spildevandsrensningsanlæg. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 145, stk. 

2. 

 

Ændringsforslag  157 

Forslag til forordning 

Artikel 116 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på behandling i 

overensstemmelse med stk. 1-3 kan 

5. Med henblik på behandling i 

overensstemmelse med stk. 1-2 kan 
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dyrlægen administrere lægemidler 

personligt eller lade en anden gøre det 

under sit ansvar. 

dyrlægen administrere lægemidler 

personligt eller lade en anden gøre det 

under sit ansvar. 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til forordning 

Artikel 118 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Antimikrobielle lægemidler må kun 

anvendes i overensstemmelse med artikel 

115 og 116 til behandling af tilstande, som 

der ikke findes nogen anden behandling 

for, og hvis deres anvendelse ikke 

indebærer en risiko for folke- eller 

dyresundheden. 

1. Antimikrobielle lægemidler må kun 

anvendes i overensstemmelse med artikel 

115 og 116 til behandling af tilstande, som 

der ikke findes nogen anden behandling 

for, efter at de tilgængelige forebyggende 

foranstaltninger i bilag IIIa er blevet 

truffet, og hvis en korrekt anvendelse af 

en sådan behandling ikke indebærer en 

risiko for folke- eller dyresundheden. De 

må ikke anvendes til rutinemæssig 

profylaktisk anvendelse eller profylaktiske 

gruppebehandlinger, når der ikke 

foreligger nogen sygdomsdiagnose. 

Begrundelse 

I bilag 3a beskrives forebyggende foranstaltninger, der skal være truffet inden anvendelse af 

antimikrobielle stoffer. Lovgiver kan kun referere til korrekt anvendelse af antimikrobielle 

lægemidler, ikke til eventuelt misbrug. 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til forordning 

Artikel 118 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De principper, der skal følges for at 

udarbejde listen over antimikrobielle 

stoffer, som skal begrænses i relation til 

veterinærlægemidler, må ikke hindre 

medlemsstaterne i eller afholde dem fra at 

forbyde anvendelsen af visse 

antimikrobielle stoffer i visse arter, hvis 

de finder det hensigtsmæssigt. 
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Ændringsforslag  160 

Forslag til forordning 

Artikel 118 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) risici for folkesundheden, hvis det 

antimikrobielle lægemiddel anvendes i 

overensstemmelse med stk. 1 

a) risici for folkesundheden, hvis det 

antimikrobielle lægemiddel anvendes i 

overensstemmelse med stk. 1, herunder de 

risici, der er forbundet med anvendelse af 

antimikrobielle stoffer, som er af kritisk 

betydning for folkesundheden, i 

forbindelse med dyr bestemt til 

fødevareproduktion 

Begrundelse 

"Kritiske antimikrobielle stoffer" henviser til stoffer defineret af WHO, hvis anvendelse bør 

være reserveret til mennesker. 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til forordning 

Artikel 124 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 

reklame over for personer, der har 

tilladelse til at udskrive eller udlevere 

veterinærlægemidler. 

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for 

reklame over for personer, der har 

tilladelse til at anvende, udskrive eller 

udlevere veterinærlægemidler. 

Begrundelse 

Ansvarlig anvendelse af lægemidler kræver også, at brugerne af lægemidler træffer 

informerede beslutninger. 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til forordning 

Artikel 125 – stk. 1 a (nyt) 



 

AD\1069105DA.doc 81/86 PE552.056v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen sikrer en harmoniseret 

tilgang til inspektioner af og kontrol med 

veterinærlægemidler i hele Unionen. 

Begrundelse 

Dette vil muliggøre sammenligning af data mellem medlemsstater og regioner og lette 

agenturets koordineringsopgaver. 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til forordning 

Artikel 125 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Med henblik på at bekæmpe svig 

udarbejder de kompetente myndigheder 

en plan for stikprøvekontroller med 

dyrlægeklinikker og besætninger for at 

kontrollere, at de lægemidler, der 

opbevares, er i overensstemmelse med 

kvalitetsstandarder. 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til forordning 

Artikel 125 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Om nødvendigt kan inspektionerne 

foretages uanmeldt. 

En vis procentdel af inspektionerne, der 

skal fastsættes ved delegerede retsakter, 

skal foretages uanmeldt. 

 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til forordning 

Artikel 125 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Inspektionsrapporter skal uploades til 

den relevante database, som alle 

kompetente myndigheder har kontinuerlig 

adgang til. 

6. Inspektionsrapporter skal uploades til 

den relevante database, som alle 

kompetente myndigheder har kontinuerlig 

adgang til. De endelige 

inspektionsresultater skal offentliggøres. 

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til forordning 

Artikel 128 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Agenturet og Kommissionen sikrer en 

harmoniseret tilgang til inspektioner af 

veterinærlægemidler. 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til forordning 

Artikel 136 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 

myndigheder, der skal udføre deres 

opgaver i henhold til denne forordning. 

1. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 

myndigheder, der skal udføre deres 

opgaver i henhold til denne forordning. De 

kompetente myndigheder har bl.a. 

ansvaret for at tilvejebringe den 

videnskabelige ekspertise til vurdering af 

samtlige ansøgninger i henhold til denne 

forordning. 

Begrundelse 

Ansvarsområderne for de forskellige dele af kontrolsystemet er klart defineret for at sikre det 

påkrævede niveau af forudsigelighed og stabilitet i forhold til systemet. Forordningen bør 

derfor afspejle det det selvstændigt fungerende kontrolsystem i Unionen, der er udviklet i 

løbet af de seneste 20 år, og hvor medlemsstaternes kompetente myndigheder spiller en vigtig 

rolle med hensyn til at forelægge videnskabelig dokumentation til vurderingsformål samt 

løsning af andre videnskabelige opgaver. Enhver yderligere udvikling bør være baseret på 

denne dokumenterede model. 
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Ændringsforslag  168 

Forslag til forordning 

Artikel 136 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder skal 

samarbejde med hinanden om udførelsen af 

deres opgaver i henhold til denne 

forordning og yde de kompetente 

myndigheder i andre medlemsstater 

nødvendig og nyttig støtte med henblik 

herpå. De kompetente myndigheder 

udveksler relevante oplysninger, navnlig 

for at sikre, at kravene for fremstillings- og 

engrosforhandlingstilladelser, for attester 

for god fremstillingspraksis eller for 

markedsføringstilladelser bliver overholdt. 

2. De kompetente myndigheder skal 

samarbejde med hinanden om udførelsen af 

deres opgaver i henhold til denne 

forordning og yde de kompetente 

myndigheder i andre medlemsstater 

nødvendig og nyttig støtte med henblik 

herpå. De kompetente myndigheder 

udveksler relevante oplysninger med 

hinanden og med andre berørte 

myndigheder, navnlig for at sikre, at 

kravene for fremstillings- og 

engrosforhandlingstilladelser, for attester 

for god fremstillingspraksis eller for 

markedsføringstilladelser bliver overholdt. 

Begrundelse 

Vi har brug for en holistisk tilgang til anvendelsen af veterinærlægemidler, f.eks. for så vidt 

angår de miljøproblemer, der er forbundet med udslip af resistente bakterier i jord og vand. 
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Forslag til forordning 

Artikel 141 – stk. 1 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) håndterer landbrugspraksissers 

bidrag til udviklingen af antimikrobiel 

resistens ved at bygge videre på 

Kommissionens og medlemsstaternes 

eksisterende handlingsplaner, særlig ved 

at udarbejde og gennemføre strategier 

med henblik på at: 

 – mindske den samlede anvendelse 

 – mindske anvendelsen af antimikrobielle 

stoffer, der er kritisk vigtige for 
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humanmedicinske lægemidler, og 

 – bringe rutinemæssig profylaktisk 

anvendelse til ophør. 

 Dette arbejde fastlægges i en plan, der 

forelægges for Kommissionen senest to år 

efter vedtagelsen af denne forordning. 

Denne plan skal indeholde mål for at 

mindske anvendelsen og en tidsplan for at 

opfylde disse mål. 
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Forslag til forordning 

Artikel 144 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) behandler spørgsmål vedrørende 

lægemiddelovervågning af 

veterinærlægemidler, der er godkendt i 

medlemsstaterne 

udgår 

Begrundelse 

Drøftelsen af spørgsmål om lægemiddelovervågning bør finde sted i 

lægemiddelovervågningsgruppen og ikke i koordinationsgruppen. 
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Forslag til forordning 

Bilag III a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 BILAG IIIa 

 Der skal træffes forebyggende 

foranstaltninger inden iværksættelse af 

antimikrobiel behandling af hele grupper 

(metafylakse) dyr bestemt til 

fødevareproduktion: 

 – anvendelse af sundt avlskvæg, som 

vokser naturligt, med passende genetisk 

diversitet 
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 – betingelser, der respekterer de 

adfærdsmæssige behov for arterne, 

herunder sociale interaktioner og 

hierarkier 

 – besætningstæthed, der ikke øger 

risikoen for overførsel af sygdomme 

 – isolation af syge dyr fra resten af 

gruppen 

 – (for kyllinger og mindre dyr) 

underopdeling af flokke i mindre, fysisk 

adskilte grupper 

 – gennemførelse af eksisterende 

dyrevelfærdsbestemmelser, der allerede er 

omfattet af regler om 

krydsoverensstemmelse som fastsat i LMK 

11, 12 og 13 i bilag II til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1306/20131a.  

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. 

december 2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af den fælles 

landbrugspolitik og om ophævelse af 

Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) 

nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 

814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

549). 

(Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23), Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 

1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (EFT L 340 af 

11.12.1991, s. 33), Rådets direktiv 91/629/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (EFT L 340 af 11.12.1991, s. 28)) 
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