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Punkt 1
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

1.
opfordrer Kommissionen og de
nationale myndigheder til at samarbejde
med henblik på at tilvejebringe en retlig
definition af medicinsk cannabis og skelne
klart mellem cannabisbaserede lægemidler,
der er godkendt af Det Europæiske
Lægemiddelagentur eller andre
reguleringsagenturer, medicinsk cannabis,
der ikke understøttes af kliniske forsøg, og
andre former for brug af cannabis (f.eks. til
rekreative eller industrielle formål);

1.
opfordrer Kommissionen og de
nationale myndigheder til at samarbejde
med henblik på at tilvejebringe en retlig
definition af medicinsk cannabis, dvs.
cannabis til medicinske formål, og skelne
klart mellem cannabisbaserede lægemidler,
der er godkendt af Det Europæiske
Lægemiddelagentur eller andre
reguleringsagenturer, medicinsk cannabis,
der ikke understøttes af kliniske forsøg, og
andre former for brug af cannabis (f.eks. til
rekreative eller industrielle formål);
Or. en
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Punkt 9
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

9.
opfordrer medlemsstaterne til at
tilbyde sundhedspersonale en passende
medicinsk uddannelse og fremme større
viden om medicinsk cannabis på grundlag
af uafhængig og omfattende forskning;
opfordrer desuden medlemsstaterne til at
give læger mulighed for frit at bruge deres
faglige vurdering til at ordinere
lovgivningsmæssigt godkendte
cannabisbaserede lægemidler til patienter
med lidelser, som retfærdiggør dette, og
give farmaceuter lov til at indløse disse
recepter på lovlig vis; understreger, at der
er behov for uddannelse og adgang til
litteratur for sundhedspersonale – f.eks.
medicinstuderende, læger og farmaceuter –
vedrørende resultaterne af uafhængig
videnskabelig forskning;

9.
opfordrer medlemsstaterne til at
tilbyde sundhedspersonale en passende
medicinsk uddannelse og fremme større
viden om medicinsk cannabis på grundlag
af uafhængig og omfattende forskning;
opfordrer desuden medlemsstaterne til at
give læger mulighed for frit at bruge deres
faglige vurdering til at ordinere cannabis
til medicinske formål til patienter med
lidelser, som retfærdiggør dette, og give
farmaceuter lov til at indløse disse recepter
på lovlig vis; understreger, at der er behov
for uddannelse og adgang til litteratur for
sundhedspersonale – f.eks.
medicinstuderende, læger og farmaceuter –
vedrørende resultaterne af uafhængig
videnskabelig forskning;
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Punkt 10
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

10.
opfordrer Kommissionen til at
samarbejde med medlemsstaterne om at
forbedre lige adgang til cannabisbaserede
lægemidler og sikre, at lægemidler, der er
effektive til behandling af specifikke
sygdomme, såfremt disse lægemidler er
tilladt, er dækket af sygesikringsordninger
på samme måde som andre lægemidler;
anmoder medlemsstaterne om at give
patienterne sikre og lige valg mellem
forskellige typer cannabisbaserede
lægemidler og samtidig sikre, at
specialiseret sundhedspersonale følger
patienterne under behandlingen;

10.
opfordrer Kommissionen til at
samarbejde med medlemsstaterne om at
forbedre lige adgang til cannabis til
medicinske formål og sikre, at lægemidler,
der er effektive til behandling af specifikke
sygdomme, såfremt disse lægemidler er
tilladt, er dækket af sygesikringsordninger
på samme måde som andre lægemidler;
anmoder medlemsstaterne om at give
patienterne sikre og lige valg mellem
forskellige typer cannabis til medicinske
formål og samtidig sikre, at specialiseret
sundhedspersonale følger patienterne under
behandlingen;
Or. en
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Punkt 13
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

13.
opfordrer medlemsstaterne til at
sikre, at der er tilstrækkelige
cannabisbaserede lægemidler til rådighed
til at dække de reelle behov, enten ved
hjælp af produktion i overensstemmelse
med deres nationale medicinske standarder
eller eventuelt ved hjælp af import, som
lever op til deres nationale krav til
cannabisbaserede lægemidler;

13.
opfordrer medlemsstaterne til at
sikre, at der er tilstrækkelig cannabis til
medicinske formål til rådighed til at dække
de reelle behov, enten ved hjælp af
produktion i overensstemmelse med deres
nationale medicinske standarder eller
eventuelt ved hjælp af import, som lever op
til deres nationale krav til cannabis til
medicinske formål;
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Punkt 16
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

16.
understreger, at en omfattende og
evidensbaseret regulering af
cannabisbaserede lægemidler vil medføre
yderligere ressourcer til de offentlige
myndigheder, begrænse det sorte marked,
sikre kvalitet og korrekt mærkning, der
bidrager til at kontrollere salgsstederne,
begrænse mindreåriges adgang til dette stof
og give patienter retssikkerhed og sikker
adgang til cannabis til medicinsk brug, idet
der tages særlige forholdsregler for unge
og gravide kvinder;

16.
understreger, at en omfattende og
evidensbaseret regulering af cannabis til
medicinske formål vil medføre yderligere
ressourcer til de offentlige myndigheder,
begrænse det sorte marked, sikre kvalitet
og korrekt mærkning, der bidrager til at
kontrollere salgsstederne, begrænse
mindreåriges adgang til dette stof og give
patienter retssikkerhed og sikker adgang til
cannabis til medicinsk brug, idet der tages
særlige forholdsregler for unge og gravide
kvinder;
Or. en

AM\1176791DA.docx

DA

PE631.667v01-00
Forenet i mangfoldighed

DA

