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Ändringsförslag 51
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 114 och 168,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget anpassar den rättsliga grunden till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Syftet med detta direktiv är både att skapa en väl fungerande inre marknad för 
läkemedel (artikel 114) och att samtidigt garantera en hög skyddsnivå för folkhälsan i EU 
(artikel 168).

Ändringsförslag 52
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genom detta direktiv bör 
kommissionen varje år lägga fram en 
statistisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med tillförlitliga och noggranna 
uppgifter om den nuvarande situationen, 
trender och utvecklingstendenser i fråga 
om förfalskade läkemedel, bland annat 
uppgifter om var, hur och av vem de 
förfalskade produkterna upptäckts och 
från vilket land de kommer och om själva 
det förfalskade elementet (identitet, källa 
och/eller ingredienser/beståndsdelar) i 
medlemsstaterna. Rapporten bör tydligt 
skilja mellan problem med förfalskningar 
och patentintrång.
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Or. en

Motivering

Varken konsekvensanalysen eller kommissionens rapporter lägger tillräckligt fokus på eller 
förklarar ursprunget och huvudkällorna bakom de förfalskade produkterna. Det är viktigt att 
man inte blandar ihop patentintrång och problemet med förfalskning av läkemedel. Det krävs 
tillförlitliga uppgifter och statistik med detaljer om var de förfalskade produkterna upptäckts 
och från vilket land de kommer samt om själva det förfalskade elementet (identitet, källa 
och/eller ingredienser/beståndsdelar).

Ändringsförslag 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genom detta direktiv bör 
kommissionen varje år lägga fram en 
statistisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med tillförlitliga och noggranna 
uppgifter om den nuvarande situationen, 
trender och utvecklingstendenser i fråga 
om förfalskade läkemedel, bland annat 
uppgifter om var, hur och av vem de 
förfalskade produkterna upptäckts och 
från vilket land de kommer och om själva 
det förfalskade elementet (identitet, källa 
och/eller ingredienser/beståndsdelar) i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Varken konsekvensanalysen eller kommissionens rapporter lägger tillräckligt fokus på eller 
förklarar ursprunget och huvudkällorna bakom de förfalskade produkterna. Det är viktigt att 
man inte blandar ihop patentintrång och problemet med förfalskning av läkemedel. Det krävs 
tillförlitliga uppgifter och statistik med detaljer om var de förfalskade produkterna upptäckts 
och från vilket land de kommer samt om själva det förfalskade elementet (identitet, källa 
och/eller ingredienser/beståndsdelar).

Ändringsförslag 54
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Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kommissionen bör varje år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den nuvarande situationen 
och trender i fråga om 
läkemedelsförfalskningar, och i enlighet 
med detta uppdatera åtgärderna avseende 
tillämpningen av säkerhetsdetaljerna.

Or. en

Motivering

För att angripa och få bukt med problemet med läkemedelsförfalskningar är det viktigt att 
förstå och identifiera deras ursprung och huvudkällor. Därför bör årlig rapportering införas. 
På grundval av de slutsatser som dras bör bestämmelserna om tillämpningen av 
säkerhetsdetaljerna uppdateras.

Ändringsförslag 55
Jo Leinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Senast tre år efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft bör kommissionen 
lägga fram en bedömningsrapport för 
Europaparlamentet och rådet med 
detaljerade uppgifter om i vilken 
utsträckning förfalskade läkemedel 
förekommer i den lagliga 
distributionskedjan i unionen och vilka 
deras källor är.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ha en klar överblick över i vilken utsträckning det finns risk för
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förfalskningar och vilka de huvudsakliga källorna är, för att eventuellt omarbeta eller 
anpassa direktivet.

Ändringsförslag 56
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG och 
bör innehålla tydliga och effektiva 
skyddsåtgärder för behandling av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) EU bör stödja utformningen av en 
internationell konvention som skärper 
straffen för läkemedelsförfalskningar, 
samt införandet av ett tilläggsprotokoll till 
den internationella Palermokonventionen 
om organiserad brottslighet.

Or. fr

Motivering

Förfalskning av läkemedel har blivit en verksamhet bland internationella kriminella nätverk, 
och vi kan inte angripa detta folkhälsoproblem endast inom våra europeiska gränser.

Ändringsförslag 58
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Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är välkänt att Internet är en av de 
viktigaste kanalerna för förfalskade 
läkemedel att komma in på den 
europeiska marknaden. Eftersom det är 
svårt att fastställa webbplatsers verkliga 
fysiska adress och därmed även att tilldela 
dem äkthetscertifikat med absolut 
säkerhet och verifiera det sålda 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och 
effektivitet, är det lämpligt att förbjuda all 
läkemedelsförsäljning via Internet, om 
inget annat anges i nationell lagstiftning 
som är i kraft vid detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. it

Motivering

Trots att det är tillåtet i vissa medlemsstater kan läkemedelsförsäljning via Internet, med sin 
påvisat höga brottslighet, inte anses vara förenlig med målet att garantera en hög nivå på 
folkhälsoskyddet i EU. Därför finns det anledning att ställa sig bakom kommissionens förslag 
att Internetförsäljning ska anses ingå i den illegala distributionskedjan. Nationell lagstiftning 
som vid detta direktivs ikraftträdande tillåter sådan verksamhet bör dock fortsatt kunna gälla.

Ändringsförslag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ett lagligt postorderapotek bör 
kopplas till ett lagligen registrerat apotek, 
så att det lagliga postorderapoteket alltid 
tvingas efterleva alla rättsliga krav för 
alla apotek i den medlemsstat där det har 
sitt juridiska säte. Identifiering av 
apoteksföreståndaren bör vara ett rättsligt 
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krav för alla lagliga postorderapotek. Ett 
postorderapotek bör kunna lämna ut ett 
beställt receptbelagt läkemedel endast om 
det fått originalreceptet i förväg. 
Medlemsstaterna bör se till att allt 
tillhandahållande av läkemedel via 
postorder fortlöpande regleras av utsedda 
nationella myndigheter.

Or. en

Motivering

Postorderapotek måste omfattas av samma bestämmelser som ett lagligen registrerat apotek 
för att kunderna ska få samma produktkvalitet och produktsäkerhet. Alla postorderapotek 
måste registrera en apoteksföreståndare som är juridiskt ansvarig för försäljningen. 
Medlemsstaternas apoteksmyndigheter bör rutinmässigt övervaka alla postorderapotek i nära 
samarbete med EAMSP (European Association of Mail Service Pharmacies). EAMSP skulle 
kunna fungera som ett centrum för expertis och bästa praxis.

Ändringsförslag 60
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) EU-medborgarna bör 
uppmärksammas på de hälsorisker som är 
förenade med att beställa produkter från 
olagliga webbplatser. Kommissionen bör i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att höja allmänhetens 
medvetenhet om riskerna med att köpa 
läkemedel via Internet från andra 
webbplatser än lagliga postorderapotek. 
Medborgarna bör genom 
upplysningskampanjer informeras om hur 
de kan identifiera de lagliga 
postorderföretagen samt riskerna med att 
handla via olagliga webbplatser.

Or. en
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Motivering

Upplysningskampanjer har stor betydelse för att informera de europeiska kunderna om 
riskerna med att köpa läkemedel från olagliga postorderapotek. I samband med dessa 
kampanjer kommer det att krävas specialtekniker för marknadsföring för att skicka tydliga, 
lättbegripliga budskap om laglig och olaglig verksamhet på webbplatser som säljer 
läkemedel. Exempelvis kan användning av samma marknadsföring skapa förvirring bland 
konsumenterna och bör därför undvikas genomgående.

Ändringsförslag 61
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är ändamålsenligt att införa en 
definition av begreppet ”förfalskat 
läkemedel” för att skilja dessa läkemedel 
från lagliga men icke godkända 
läkemedel. Dessutom bör godkända eller 
på annat sätt lagliga läkemedel med 
kvalitetsdefekter och läkemedel som på 
grund av misstag vid tillverkningen eller 
den följande hanteringen inte uppfyller 
kraven för god tillverkningssed eller god 
distributionssed inte blandas samman 
med förfalskade läkemedel.

Or. en

Motivering

Att avsiktligt förfalska läkemedel är en straffbar gärning. Det bör inte likställas med att inte 
uppfylla kraven för god tillverkningssed eller med kvalitetsdefekter som kan uppkomma under 
normala tillverkningsförhållanden och som hanteras på ett sätt som medger insyn mellan 
läkemedelstillverkaren och myndigheterna, med ständig omsorg om skyddet av folkhälsan.

Ändringsförslag 62
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Dagens distributionsnätverk för 
läkemedel har blivit alltmer komplext och 
där ingår flera aktörer som inte alltid är 
partihandlare enligt definitionen i 
direktiv 2001/83/EG. För att trygga 
distributionskedjans tillförlitlighet bör 
läkemedelslagstiftningen omfatta alla 
aktörer i distributionskedjan: inte bara de 
distributörer som upphandlar, innehar, 
lagrar och levererar produkterna utan även 
personer som deltar i transaktioner utan att 
befatta sig med själva produkten. De bör 
omfattas av proportionella regler för att 
med alla tillgängliga medel utesluta att 
läkemedel som är förfalskade med 
avseende på identitet, historia eller 
ursprung kan komma in i den lagliga 
distributionskedjan i gemenskapen.

(5) Dagens distributionsnätverk för 
läkemedel har blivit alltmer komplext och 
där ingår flera aktörer som inte alltid är 
partihandlare enligt definitionen i 
direktiv 2001/83/EG. För att trygga 
distributionskedjans tillförlitlighet bör 
läkemedelslagstiftningen omfatta alla 
aktörer i distributionskedjan: inte bara de 
distributörer som upphandlar, innehar, 
lagrar och levererar produkterna utan även 
personer som deltar i transaktioner utan att 
befatta sig med själva produkten, såsom 
handlare och förmedlare. De bör omfattas 
av proportionella regler för att med alla 
tillgängliga medel utesluta att läkemedel 
som är förfalskade med avseende på 
identitet, historia eller ursprung kan 
komma in i den lagliga distributionskedjan 
i gemenskapen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 7 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I många fall konstateras att 
förfalskade läkemedel har distribuerats 
efter beställningar på Internet. Enligt 
bestämmelserna i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 168, är det 
medlemsstaterna som ansvarar för 
regleringen av det sista ledet i 
läkemedelsdistributionen, särskilt 
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distributionen via apotek. Detta omfattar 
även reglering av läkemedelsförsäljning 
via postorder eller över Internet. Enligt 
EU-domstolens rättspraxis har 
medlemsstaterna rätt att totalförbjuda 
postleverans av receptbelagda läkemedel, i 
enlighet med den stora handlingsfrihet de 
fått med anledning av farorna med detta 
försäljningssätt.

Or. en

Motivering

Den gällande ansvarsfördelningen måste respekteras i direktivet. Det är medlemsstaterna 
som ska besluta om bestämmelser för apotek och distribution av läkemedel i det sista 
handelsledet. En klar majoritet av medlemsstaterna tillåter inte postorderförsäljning av 
receptbelagda läkemedel, vilket har bekräftats av EU-domstolen (dom av 
den 11 december 2003 i mål C-322/01 mot Deutscher Apothekerverband).

Ändringsförslag 64
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det 
risken för förfalskning med hänsyn till 
priset och tidigare fall av förfalskning i 
gemenskapen och i tredjeländer, dels de 
konsekvenser förfalskningar kan få för 
folkhälsan med tanke på produkternas 
egenskaper eller svårighetsgraden hos de 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel.
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sjukdomstillstånd de är avsedda att 
behandla.

Or. it

Ändringsförslag 65
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Det gäller bland 
annat risken för förfalskning med hänsyn 
till priset och/eller tidigare fall av 
förfalskning i gemenskapen.

Or. en

Motivering

Det behövs en rak strategi för att skydda patienterna från förfalskade läkemedel. Det måste 
göras en riskbedömning av produkter eller produktkategorier för att garantera att de 
tillgängliga resurserna för att bekämpa förfalskning fördelas på ett effektivt sätt. 
Kommissionen ska därför bedöma de receptbelagda läkemedlens riskprofil och utifrån denna 
avgöra huruvida säkerhetsdetaljer behövs eller ej. Genom en strikt analys av incitamenten för 
förfalskare (pris) och tidigare erfarenheter (tidigare fall av förfalskning) förhindrar man 
slöseri av resurser som kan behövas inom andra områden.
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Ändringsförslag 66
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa individuell 
identifiering, äkthetsprövning och 
spårbarhet för receptbelagda läkemedel. 
När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för receptbelagda 
läkemedel bör man beakta de särskilda 
omständigheterna kring vissa produkter 
eller produktkategorier, t.ex. generiska 
läkemedel. Dels gäller det risken för 
förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. en

Motivering

Det måste göras absolut klart att de enda slags säkerhetsdetaljer som kan möjliggöra 
äkthetsprövning och spårbarhet av enskilda förpackningar är sådana som identifierar 
förpackningen individuellt.

Ändringsförslag 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
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för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för läkemedel bör man 
beakta de särskilda omständigheterna kring 
vissa produkter eller produktkategorier, 
t.ex. generiska läkemedel. Dels gäller det 
risken för förfalskning med hänsyn till 
priset och tidigare fall av förfalskning i 
gemenskapen och i tredjeländer, dels de 
konsekvenser förfalskningar kan få för 
folkhälsan med tanke på produkternas 
egenskaper eller svårighetsgraden hos de 
sjukdomstillstånd de är avsedda att 
behandla.

Or. en

Motivering

Villkoren för receptbelagda och receptfria läkemedel har inte harmoniserats i EU. Det finns 
därför ingen anledning att göra någon skillnad mellan dem. Enligt en studie som nyligen 
gjorts av Pfizer och som man rapporterat om i tysk press är 45 % av alla förfalskade 
läkemedel bantningspiller, 35 % influensamedicin och 25 % läkemedel mot erektionsproblem 
(anm. siffrorna går inte ihop). Om detta stämmer något sånär skulle det betyda att det 
huvudsakligen är receptfria läkemedel som förfalskas. Eftersom alla förfalskade läkemedel 
kan ha en skadlig effekt på människors hälsa bör alla läkemedel omfattas, på basis av 
riskbedömningen i artikel 54.4.

Ändringsförslag 68
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
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obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

säkerhetsdetaljer för läkemedel bör man 
beakta de särskilda omständigheterna kring 
vissa produkter eller produktkategorier, 
t.ex. generiska läkemedel. Dels gäller det 
risken för förfalskning med hänsyn till 
priset och tidigare fall av förfalskning i 
gemenskapen och i tredjeländer, dels de 
konsekvenser förfalskningar kan få för 
folkhälsan med tanke på produkternas 
egenskaper eller svårighetsgraden hos de 
sjukdomstillstånd de är avsedda att 
behandla.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera äktheten hos både receptbelagda och receptfria läkemedel, som 
vid förfalskning kan få katastrofala följder för människors hälsa, särskilt med tanke på den 
till synes växande trenden både nationellt och på EU-nivå att göra receptbelagda läkemedel 
receptfria.

Ändringsförslag 69
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för läkemedel bör man 
beakta de särskilda omständigheterna kring 
vissa produkter eller produktkategorier, 
t.ex. generiska läkemedel. Dels gäller det 
risken för förfalskning med hänsyn till 
priset och tidigare fall av förfalskning i 
gemenskapen och i tredjeländer, dels de 
konsekvenser förfalskningar kan få för 
folkhälsan med tanke på produkternas 
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tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

egenskaper eller svårighetsgraden hos de 
sjukdomstillstånd de är avsedda att 
behandla.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att garantera äktheten hos alla kategorier av läkemedel, oavsett om de är 
receptbelagda eller inte. Alla läkemedel är särskilda produkter som, om de förfalskas, kan få 
katastrofala följder för människors hälsa. Vidare är switching, det vill säga när ett 
receptbelagt läkemedel görs receptfritt, en företeelse som blir allt vanligare på både nationell 
och europeisk nivå. Man får heller inte glömma att stora vinster även kan göras på 
förfalskning av receptfria läkemedel. 

Ändringsförslag 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att ta hänsyn till nya riskprofiler och 
samtidigt trygga den inre marknaden för 
läkemedel bör det införas säkerhetsdetaljer 
som syftar till att på gemenskapnivå 
säkerställa identifiering, äkthetsprövning 
och spårbarhet för receptbelagda 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för receptbelagda
läkemedel bör man beakta de särskilda 
omständigheterna kring vissa produkter 
eller produktkategorier, t.ex. generiska 
läkemedel. Dels gäller det risken för 
förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

7. För att ta hänsyn till nya riskprofiler och 
samtidigt trygga den inre marknaden för 
läkemedel bör det införas säkerhetsdetaljer 
som syftar till att på gemenskapnivå 
säkerställa identifiering, äkthetsprövning 
och spårbarhet för receptbelagda och 
receptfria läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda och receptfria läkemedel 
bör man beakta de särskilda 
omständigheterna kring vissa produkter 
eller produktkategorier, t.ex. generiska 
läkemedel. Dels gäller det risken för 
förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. ro
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Motivering

Kommissionens förslag erbjuder inget skydd för receptfria läkemedel. Med tanke på den 
ökande konsumtionen av sådana läkemedel i Europa är det viktigt att införa bestämmelser 
som skyddar alla patienter, oavsett genom hur de förvärvar sina läkemedel.

Ändringsförslag 71
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer eller andra tekniska 
åtgärder som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel och väletablerade 
produkter. Dels gäller det risken för 
förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. en

Motivering

Tekniska åtgärder som att anbringa hologram eller särskilda lacker får också användas. 
Särdragen hos väletablerade märken bör beaktas i lika hög grad. De är baserade på samma 
välkända recept. Båda generiska och väletablerade märken tillhör lågprissegmentet och 
förfalskas sällan på grund av sin låga vinstmarginal. Även de bör undersökas.
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Ändringsförslag 72
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering,
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel samt produkter med 
en kontrollerad distributionskedja. Dels 
gäller det risken för förfalskning med 
hänsyn till priset och tidigare fall av 
förfalskning i gemenskapen och i 
tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. en

Motivering

Vissa läkemedel (till exempel immunglobuliner) levereras direkt av tillverkaren till sjukhuset 
eller andra slutanvändande vårdinrättningar. Eftersom det är ganska osannolikt att ett 
förfalskat läkemedel skulle komma in i denna kedja bör dessa läkemedel undantas från kravet 
om säkerhetsdetaljer.

Ändringsförslag 73
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering
och äkthetsprövning för receptbelagda 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för receptbelagda 
läkemedel bör man beakta de särskilda 
omständigheterna kring vissa produkter 
eller produktkategorier, t.ex. generiska 
läkemedel. Dels gäller det risken för 
förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. de

Motivering

Frågan om ett visst läkemedel måste vara spårbart i hela distributionskedjan, från 
tillverkaren till apoteken, bör vara något som medlemsstaterna själva får avgöra. Det behövs 
ingen spårbarhet för att upptäcka förfalskningar. Detta skulle dessutom öka arbetsbördan 
väsentligt och innebära oproportionerliga kostnader för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 74
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
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de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier. Dels 
gäller det risken för förfalskning med 
hänsyn till priset och tidigare fall av 
förfalskning i gemenskapen och i 
tredjeländer, dels de konsekvenser
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. en

Motivering

Generiska läkemedel bör inte få något undantag i förväg när man inför säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel.

Ändringsförslag 75
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas obligatoriska 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla. Senast fem år 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
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bör kommissionen lägga fram en 
bedömningsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o i direktiv 2001/83/EG 
och hur mycket de beräknas ha bidragit 
till att minska antalet förfalskade 
läkemedel i den lagliga 
distributionskedjan i Europa. Rapporten 
bör även innehålla en bedömning av 
säkerhetsdetaljerna för andra kategorier 
av läkemedel, däribland receptfria 
läkemedel enligt definitionen i 
avdelning VI i direktiv 2001/83/EG.

Or. de

Motivering

De planerade säkerhetsdetaljernas effekter bör bedömas efter fem år. Vid behov och efter en 
belagd minskning av antalet förfalskade läkemedel i den lagliga distributionskedjan skulle de 
över hela EU harmoniserade säkerhetsdetaljerna kunna utvidgas till receptfria läkemedel. Än 
så länge är det dock rimligt att begränsa tillämpningen av säkerhetsdetaljer till 
receptbelagda läkemedel. Onödig reglering bör undvikas för att EU-medborgarna ska slippa 
onödiga kostnader.

Ändringsförslag 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
säkerhetsdetaljer för receptbelagda 
läkemedel bör man beakta de särskilda 
omständigheterna kring vissa produkter 
eller produktkategorier, t.ex. generiska 
läkemedel. Dels gäller det risken för 
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för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

Or. pl

Motivering

1. Vi kan inte införa ordet ”obligatoriska” när det som i det här fallet är tal om alla 
receptbelagda läkemedel. Säkerhetsdetaljer bör användas utifrån en bedömning av riskerna 
för att produkten ska förfalskas, och därför kommer säkerhetsdetaljerna inte att omfatta alla 
läkemedel.

2. Det datum då femårsperioden börjar bör dessutom ändras i direktivtexten. Det bör vara det 
datum då bestämmelserna om genomförande av säkerhetsdetaljerna träder i kraft, inte det 
datum då själva direktivet träder i kraft.

Ändringsförslag 77
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas obligatoriska 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel och hjälpämnen. Dels 
gäller det risken för förfalskning med 
hänsyn till priset och tidigare fall av 
förfalskning i gemenskapen och i 
tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
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svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla. Senast fem år 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
bör kommissionen lägga fram en 
bedömningsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o i direktiv 2001/83/EG 
och hur mycket de beräknas ha bidragit 
till att minska antalet förfalskade 
läkemedel i den lagliga 
distributionskedjan i Europa. Senast 
18 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft bör kommissionen lägga fram 
en bedömningsrapport om 
säkerhetsdetaljerna för receptfria 
läkemedel enligt definitionen i avdelning 
VI i direktiv 2001/83/EG.

Or. el

Motivering

De föreslagna säkerhetsdetaljernas inverkan bör utvärderas senast efter fem år för att bidra 
till att minska förekomsten av läkemedelsförfalskningar. Man bör emellertid titta på 
möjligheten att utvidga de harmoniserade säkerhetsdetaljerna till att även gälla receptfria 
läkemedel, som även de kan bli föremål för förfalskningar som hotar folkhälsan. Om de 
inbegrips bör detta ske snarast, så att man undviker en osäkerhet som försvårar 
företagsplaneringen.

Ändringsförslag 78
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 
gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
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obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel. Dels gäller det risken 
för förfalskning med hänsyn till priset och 
tidigare fall av förfalskning i gemenskapen 
och i tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla.

obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska och homeopatiska läkemedel.
Dels gäller det risken för förfalskning med 
hänsyn till priset och tidigare fall av 
förfalskning i gemenskapen och i 
tredjeländer, dels de konsekvenser 
förfalskningar kan få för folkhälsan med 
tanke på produkternas egenskaper eller 
svårighetsgraden hos de sjukdomstillstånd 
de är avsedda att behandla. Senast fem år 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
bör kommissionen lägga fram en 
bedömningsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o i direktiv 2001/83/EG 
och hur mycket de beräknas ha bidragit 
till att minska antalet förfalskade 
läkemedel i den lagliga 
distributionskedjan i Europa. Rapporten 
bör även innehålla en bedömning av 
säkerhetsdetaljerna för andra kategorier 
av läkemedel, däribland receptfria 
läkemedel enligt definitionen i 
avdelning VI i direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Homeopatiska läkemedel bör (om de är receptbelagda) läggas till av hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Här är det upp till kommissionen att bestämma om 
säkerhetsdetaljerna ska vara obligatoriska med utgångspunkt i det riskbaserade 
tillvägagångssätt som beskrivs i artikel 54a.4 tredje stycket leden a–e. Detta element bör 
utvidgas till andra lågriskproduktgrupper. Eftersom risken för förfalskningar inte är högre 
för dessa produkter (liten omsättning, lågt pris) än för samma homeopatiska produkter som 
inte är receptbelagda i andra medlemsstater, bör de i allmänhet undantas.

Ändringsförslag 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Senast fem år efter det att 
bestämmelserna om genomförande av 
säkerhetsdetaljerna har trätt i kraft bör 
kommissionen lägga fram en 
bedömningsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o i direktiv 2001/83/EG 
och hur mycket de har bidragit till att 
minska antalet förfalskade läkemedel i 
den lagliga distributionskedjan i EU. 
Rapporten bör även innehålla en 
bedömning av säkerhetsdetaljerna för 
andra kategorier av läkemedel, däribland 
receptfria läkemedel enligt definitionen i 
avdelning VI i direktiv 2001/83/EG.

Or. pl

Motivering

1. Vi kan inte införa ordet ”obligatoriska” när det som i det här fallet är tal om alla 
receptbelagda läkemedel. Säkerhetsdetaljer bör användas utifrån en bedömning av riskerna 
för att produkten ska förfalskas, och därför kommer säkerhetsdetaljerna inte att omfatta alla 
läkemedel.

2. Det datum då femårsperioden börjar bör dessutom ändras i direktivtexten. Det bör vara det 
datum då bestämmelserna om genomförande av säkerhetsdetaljerna träder i kraft, inte det 
datum då själva direktivet träder i kraft.

Ändringsförslag 80
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Säkerhetsdetaljer bör indelas så att 
de återspeglar vissa produkters eller 
produktkategoriers särdrag. De bör anses 
likvärdiga när de gör det lika lätt eller 
lättare att fastställa identitet, äkthet, 
spårbarhet och frånvaro av ändringar 
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samt gör det lika tekniskt svårt att göra 
kopior. När säkerhetsdetaljer avlägsnas, 
byts ut eller täcks över bör denna punkt 
även tillämpas på de nya 
säkerhetsdetaljerna.

Or. en

Motivering

Med ett riskbaserat tillvägagångssätt måste säkerhetsdetaljer kategoriseras i enlighet med de 
risker som föreligger för förfalskning av olika typer av läkemedel. Ändringsförslaget gör att 
detta blir möjligt med en teknikneutral inställning. För att se till att ursprungliga och nya 
säkerhetsdetaljer som används av omförpackare uppfyller likvärdiga eller högre normer 
måste detta direktiv införa olika kategorier av likvärdiga eller högre normer i enlighet med 
specifika kriterier.

Ändringsförslag 81
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) När säkerhetsdetaljer avlägsnas, byts 
ut eller täcks över bör de nya 
säkerhetsdetaljerna anses likvärdiga med 
de ursprungliga om de gör det lika lätt att 
fastställa identitet, äkthet, spårbarhet och 
frånvaro av ändringar, samt gör det lika 
tekniskt svårt att göra kopior.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 9 i betänkandet.

Ändringsförslag 82
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Säkerhetsdetaljer bör indelas så att 
de återspeglar vissa produkters eller 
produktkategoriers särdrag. De bör anses 
likvärdiga när de gör det lika lätt att 
individuellt fastställa identitet, äkthet, 
spårbarhet och frånvaro av ändringar 
samt gör det lika tekniskt svårt att göra 
kopior. När en säkerhetsdetalj avlägsnas, 
byts ut eller täcks över bör den ersättas av 
en likvärdig säkerhetsdetalj.

Or. en

Motivering

Det måste göras absolut klart att de enda slags säkerhetsdetaljer som kan möjliggöra 
äkthetsprövning och spårbarhet av enskilda förpackningar är sådana som identifierar 
förpackningen individuellt.

Ändringsförslag 83
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Receptfria läkemedel bör bli föremål 
för regelbundna riskanalyser utförda av 
nationella myndigheter. Beroende på 
resultaten från dessa riskanalyser bör de 
receptfria läkemedlen sedan kunna 
omfattas av direktiv 2001/83/EG. Därför 
bör innehavare av godkännande för 
försäljning ha rätt att så snart direktivet 
har trätt i kraft underställa sina receptfria 
läkemedel bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Receptfria läkemedel bör bli föremål för särskild uppföljning och underställas kraven i detta 
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direktiv, beroende på vad som kommer fram i de nationella myndigheternas riskanalyser.

Ändringsförslag 84
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör ha rätt att i 
samarbete med berörda parter själva 
besluta om de särskilda aspekter av teknik 
för bekämpning av 
läkemedelsförfalskningar som de anser 
bäst lämpade för de egna systemen för 
läkemedelsdistribution, med hänsyn tagen 
till det äkthetssigill som införs genom 
detta direktiv.

Or. it

Motivering

Detta direktiv fordrar ett äkthetssigill på läkemedelsförpackningarna, så att partihandlare 
och apoteksföreståndare kan verifiera läkemedlens äkthet. Säkerhetssystemets egenskaper bör 
bestämmas nationellt på grundval av de särskilda behov som föreligger inom det nationella 
systemet för läkemedelsdistribution. Nationella initiativ som redan genomförts eller håller på 
att genomföras bör respekteras.

Ändringsförslag 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Användning av teknik som möjliggör 
äkthetsprövning och spårning av 
läkemedel dosvis (exempelvis kapsel, 
tablett eller vätskor i säkerhetsförslutna 
förpackningar) kan också ge ett stort 
bidrag till bättre övervakning av 
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produkterna på marknaden.

Or. en

Motivering

Genom att använda teknik som möjliggör äkthetsprövning och spårning dosvis som ett 
komplement till de säkerhetsdetaljer som föreslås för läkemedelsförpackningarna kan man på 
ett tidigt stadium upptäcka förfalskade läkemedel och på så sätt ytterligare minska de hälso-
och säkerhetsrisker som förfalskade läkemedel utgör för patienterna.

Ändringsförslag 86
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör i samarbete 
med berörda parter själva kunna 
bestämma vilka särskilda aspekter av 
äkthetsprövning av läkemedel som är bäst 
lämpade för deras eget system för 
distribution av läkemedel, med beaktande 
av de säkerhetsdetaljer som antagits i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet kommer det att krävas att säkerhetsdetaljer fogas till 
läkemedelsförpackningen, vilket kommer att göra det möjligt för partihandlare och 
apoteksföreståndare att äkthetspröva läkemedlen. Säkerhetsdetaljerna för äkthetsprövningen 
bör avgöras på nationell nivå, utifrån behoven inom systemet för läkemedelsdistribution i 
respektive medlemsstat. Nationella initiativ som redan genomförts eller håller på att 
genomföras bör respekteras.

Ändringsförslag 87
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör i samarbete 
med berörda parter själva kunna 
bestämma vilka särskilda aspekter av 
äkthetsprövning av läkemedel som är bäst 
lämpade för deras eget system för 
distribution av läkemedel, med beaktande 
av de säkerhetsdetaljer som antagits i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet kommer det att krävas att säkerhetsdetaljer fogas till 
läkemedelsförpackningen, vilket kommer att göra det möjligt för partihandlare och 
apoteksföreståndare att äkthetspröva läkemedlen. Säkerhetsdetaljerna för äkthetsprövningen 
bör avgöras på nationell nivå, utifrån behoven inom systemet för läkemedelsdistribution i 
respektive medlemsstat.

Ändringsförslag 88
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör i samarbete 
med berörda parter själva kunna reglera 
de särskilda aspekterna av 
äkthetsprövning av läkemedel på det sätt 
som de anser bäst lämpat för sin egen 
läkemedelsmarknad, med beaktande av de 
säkerhetsdetaljer som fastställts i enlighet 
med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 89
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör ha rätt att i 
samarbete med berörda parter själva 
besluta om de särskilda aspekter av teknik 
för bekämpning av 
läkemedelsförfalskningar som visat sig 
effektivast för de enskilda nationella 
distributionssystemen, med hänsyn tagen 
till det äkthetssigill som införs genom 
detta direktiv.

Or. it

Motivering

Detta direktiv kommer att fordra ett äkthetssigill på läkemedelsförpackningarna, så att 
partihandlare och apoteksföreståndare kan verifiera läkemedlens äkthet.

Säkerhetssystemets egenskaper bör bestämmas nationellt på grundval av de särskilda behov 
som föreligger inom det nationella systemet för läkemedelsdistribution, så att människor får 
ett så bra och effektivt skydd som möjligt. Nationella initiativ som redan genomförts eller 
håller på att genomföras bör respekteras.

Ändringsförslag 90
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
förpackar läkemedel måste inneha 
tillverkningstillstånd. För att 
säkerhetsdetaljerna ska vara effektiva bör 
innehavaren av ett tillverkningstillstånd 
endast ha rätt att avlägsna, byta ut eller 
täcka över dessa detaljer i enlighet med
stränga villkor.

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
förpackar läkemedel måste inneha 
tillverkningstillstånd. För att 
säkerhetsdetaljerna ska vara effektiva bör 
innehavaren av ett tillverkningstillstånd 
inte ha rätt att avlägsna, byta ut eller täcka 
över dessa detaljer. Utom i undantagsfall, 
som regleras av stränga villkor i enlighet 
med artikel 54 a.2, får innehavaren av 
tillverkningstillståndet placera 
läkemedlets ursprungsförpackning i en 
annan förpackning endast om detta kan 
ske utan att ursprungsförpackningen 
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bryts och om det ursprungliga 
säkerhetssystemets integritet och funktion 
bevaras genom hela distributionskedjan.

Or. fr

Motivering

Om den optimala säkerhet som alla vill ha ska kunna garanteras får läkemedlet inte 
manipuleras. Från och med det att innehavaren av godkännandet för försäljning förpackar ett 
läkemedel bör förpackningen förbli intakt ända tills den når patienten, i likhet med de 
aktuella kraven inom ramen för EU:s strategi för livsmedelssäkerhet. Det bör dock i vissa fall 
förbli möjligt att placera originalprodukten i en annan förpackning under förutsättning att de 
ursprungliga säkerhetsdetaljerna bibehålls.

Ändringsförslag 91
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
förpackar läkemedel måste inneha 
tillverkningstillstånd. För att 
säkerhetsdetaljerna ska vara effektiva bör 
innehavaren av ett tillverkningstillstånd 
endast ha rätt att avlägsna, byta ut eller 
täcka över dessa detaljer i enlighet med 
stränga villkor.

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
märker och förpackar läkemedel, eller som 
ändrar märkningen eller förpackningen, 
måste inneha tillverkningstillstånd. För att 
säkerhetsdetaljerna ska vara effektiva bör 
innehavaren av ett tillverkningstillstånd 
endast ha rätt att avlägsna, byta ut eller 
täcka över dessa detaljer i enlighet med 
stränga villkor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 10 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 92
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
förpackar läkemedel måste inneha 
tillverkningstillstånd. För att 
säkerhetsdetaljerna ska vara effektiva bör 
innehavaren av ett tillverkningstillstånd 
endast ha rätt att avlägsna, byta ut eller 
täcka över dessa detaljer i enlighet med 
stränga villkor.

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
märker eller förpackar läkemedel, eller 
som ändrar märkningen eller 
förpackningen, måste inneha 
tillverkningstillstånd. För att 
säkerhetsdetaljerna ska vara effektiva bör 
innehavaren av ett tillverkningstillstånd 
endast ha rätt att avlägsna, byta ut eller 
täcka över dessa detaljer i enlighet med 
stränga villkor. Dessa stränga villkor bör 
inbegripa tillräckliga säkerhetsåtgärder 
för att förhindra att förfalskade läkemedel 
kommer in i distributionskedjan samt en 
strikt skyldighet för innehavaren av 
tillverkningstillståndet att iaktta 
aktsamhet gentemot den ursprungliga 
tillverkaren, innehavaren av 
godkännandet för försäljning och 
konsumenterna av läkemedlet.

Or. en

Motivering

Om ursprungliga säkerhetsdetaljer har avlägsnats eller ersatts måste patienterna och de 
övriga aktörerna i distributionskedjan uttryckligen informeras om detta genom etiketten på 
förpackningen.

Ändringsförslag 93
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa innehavare av 
tillverkningstillstånd bör ha strikt ansvar 
för skador som patienter åsamkats av
läkemedel som en sådan innehavare släppt 
ut på marknaden och som är förfalskade 
med avseende på sin identitet.

(9) Dessa innehavare av 
tillverkningstillstånd måste ha strikt ansvar 
för skador som patienter åsamkats av 
läkemedel som en sådan innehavare släppt 
ut på marknaden och som är förfalskade 
med avseende på sin identitet.
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Or. fr

Motivering

Ansvar är själva ryggraden i skyddssystemet. Därför måste varje aktör tydligt känna till sina 
skyldigheter och rättigheter.

Ändringsförslag 94
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) EU-medborgarna bör 
medvetandegöras om faran med att köpa 
läkemedel via illegala kanaler. Framför 
allt bör informationskampanjer främjas 
både nationellt och på EU-nivå. 
Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna vidta effektiva åtgärder 
för att förbättra allmänhetens 
medvetenhet om riskerna med att köpa 
läkemedel via Internet.

Or. it

Motivering

Internet är den största källan till läkemedelsförfalskningar. Allmänheten bör akta sig för att 
köpa läkemedel via illegala distributionskanaler. Därför är det lämpligt med en 
upplysningskampanj i frågan, både nationellt och på EU-nivå.

Ändringsförslag 95
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) EU-medborgarna bör 
medvetandegöras om faran, särskilt för 
hälsan, med att köpa läkemedel via 
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illegala kanaler. Framför allt bör 
informationskampanjer främjas både 
nationellt och på EU-nivå. Kommissionen 
bör i samarbete med medlemsstaterna 
vidta effektiva åtgärder för att förbättra 
allmänhetens medvetenhet om riskerna 
med att köpa läkemedel via Internet.

Or. it

Motivering

Internet är den största källan till läkemedelsförfalskningar. Allmänheten bör informeras om 
hälsoriskerna med läkemedel som kommer från illegala distributionskanaler. Därför är det 
lämpligt med en upplysningskampanj i frågan, både nationellt och på EU-nivå.

Ändringsförslag 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) EU-medborgarna bör 
medvetandegöras om riskerna med att 
köpa läkemedel av illegala leverantörer. 
En informationskampanj bör anordnas av 
medlemsstaterna och på EU-nivå. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
vidta åtgärder för att uppmärksamma 
allmänheten på riskerna med att köpa 
läkemedel via Internet.

Or. ro

Motivering

Människor som köper läkemedel av illegala leverantörer löper hälsorisker som de inte kan 
vara lika medvetna om som hälso- och sjukvårdspersonal. En informationskampanj skulle 
minska viljan att köpa läkemedel från illegala källor om konsumenterna fick 
specialistinformation om riskerna.

Ändringsförslag 97



PE439.406v01-00 36/51 AM\807493SV.doc

SV

Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) EU-medborgarna bör 
uppmärksammas på riskerna med att 
beställa läkemedel från illegala 
leverantörer. Framför allt bör 
informationskampanjer för allmänheten 
främjas i medlemsstaterna och i hela 
Europa. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
informera den breda allmänheten om 
riskerna med att köpa läkemedel på 
Internet.

Or. en

Ändringsförslag 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) EU-medborgarna bör 
uppmärksammas på riskerna med att 
beställa läkemedel från illegala 
leverantörer. Framför allt bör 
upplysningskampanjer främjas både i 
medlemsstaterna och på EU-nivå. 
Kommissionen bör tillsammans med 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
höja medvetenheten bland allmänheten 
om riskerna med att köpa läkemedel på 
Internet.

Or. en

Motivering

Internet är den huvudsakliga källan till läkemedelsförfalskningar. Allmänheten bör kraftfullt 
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avrådas från att beställa läkemedel genom illegala distributionskanaler. Därför bör 
informationskampanjer i frågan genomföras på både medlemsstats- och EU-nivå.

Ändringsförslag 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör vidta åtgärder, exempelvis 
upplysningskampanjer, för att 
uppmärksamma allmänheten på riskerna 
med att köpa läkemedel via Internet.

Or. fr

Motivering

Internet är den största källan till handel med förfalskade läkemedel. Allmänheten bör kraftigt 
avrådas från att skaffa läkemedel genom illegala kanaler.

Ändringsförslag 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förfalskade aktiva farmaceutiska 
substanser utgör en risk för undermåliga 
aktiva substanser i läkemedel. Denna risk 
påkallar åtgärder. Särskilt bör tillverkare av 
läkemedel antingen själva eller genom ett 
organ som ackrediterats för uppgiften
försäkra sig om att den levererande 
tillverkaren av aktiva farmaceutiska 
substanser följer god tillverkningssed.

(12) Förfalskade aktiva farmaceutiska 
substanser utgör en risk för undermåliga 
aktiva substanser i läkemedel. Denna risk 
påkallar åtgärder genom ett effektivt 
inspektionssystem tillsammans med ett 
spårbarhetssystem för aktiva 
farmaceutiska substanser. Särskilt bör 
tillverkare av läkemedel själva försäkra sig 
om att den levererande tillverkaren av 
aktiva farmaceutiska substanser följer god 
tillverkningssed.

Or. en
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Motivering

För att trygga folkhälsan bör medlemsstaternas behöriga myndigheter i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten inspektera produktionsanläggningarna. Om det skulle 
finnas ett antal olika privata ackrediterade organ skulle det råda osäkerhet kring 
inspektionernas kvalitet och vem som skulle vara ansvarig för att inspektionernas resultat är 
tillförlitligt. Ett oklart förhållande mellan det företag som kontrolleras och det företag som 
utför kontrollen skulle kunna ge upphov till korruption.

Ändringsförslag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Framställning av aktiva 
farmaceutiska substanser bör omfattas av 
god tillverkningssed oberoende av om 
substanserna framställs i gemenskapen 
eller om de importeras. När det gäller 
framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser i tredjeländer bör det 
säkerställas att reglerna för framställning 
av aktiva farmaceutiska substanser som 
är avsedda att exporteras till 
gemenskapen, inklusive inspektion och 
kontroll av efterlevnaden, garanterar ett 
lika gott skydd för folkhälsan som det som 
föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

(13) För att säkerställa ett fullgott 
folkhälsoskydd bör framställningen av 
aktiva farmaceutiska substanser omfattas 
av god tillverkningssed och ske i enlighet 
med informationen i eller i anslutning till 
ansökan om godkännande för försäljning, 
oberoende av om substanserna framställs i 
gemenskapen eller om de importeras. När 
det gäller aktiva farmaceutiska substanser 
som framställs i tredjeländer och är 
avsedda för läkemedel som säljs i EU bör 
det därför säkerställas att framställningen 
sker i enlighet med båda ovanstående 
krav, genom upprepade obligatoriska 
inspektioner och kontroll av efterlevnaden
av unionens behöriga myndigheter eller 
av myndigheter med gällande avtal om 
ömsesidigt erkännande som omfattar 
aktiva farmaceutiska substanser.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att man säkert kan fastställa aktiva farmaceutiska substansers ursprung 
och kvalitet. För att försäkra sig om att god tillverkningssed följs måste man utföra 
noggranna inspektioner i produktionsanläggningarna med jämna mellanrum.
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Ändringsförslag 102
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser bör omfattas av god 
tillverkningssed oberoende av om 
substanserna framställs i gemenskapen 
eller om de importeras. När det gäller 
framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser i tredjeländer bör det 
säkerställas att reglerna för framställning 
av aktiva farmaceutiska substanser som är 
avsedda att exporteras till gemenskapen, 
inklusive inspektion och kontroll av 
efterlevnaden, garanterar ett lika gott skydd 
för folkhälsan som det som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen.

(13) Framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser bör omfattas av god 
tillverkningssed oberoende av om 
substanserna framställs i gemenskapen 
eller om de importeras. När det gäller 
framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser eller hjälpämnen i tredjeländer 
bör det säkerställas att reglerna för 
framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser eller hjälpämnen som är 
avsedda att exporteras till gemenskapen, 
inklusive inspektion och kontroll av 
efterlevnaden, garanterar ett lika gott skydd 
för folkhälsan som det som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Hjälpämnen från annan industri än läkemedelsindustrin kan inte omfattas av god 
tillverkningssed. Många hjälpämnen kommer exempelvis från livsmedelsindustrin. Dessutom 
finns det redan åtskilliga åtgärder som garanterar kvaliteten i sektorn, till exempel de som 
infördes för produkter med eventuella TSE-problem. Dessa åtgärder är även grundvalen för 
att garantera säkerheten i läkemedelssektorn. Det har tidigare gjorts försök att skilja på 
åtgärderna i de båda sektorerna, men erfarenheterna när det begav sig visade tydligt att detta 
inte fungerade.

Ändringsförslag 103
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser bör omfattas av god 
tillverkningssed oberoende av om 

(13) Framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser bör omfattas av god 
tillverkningssed oberoende av om 
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substanserna framställs i gemenskapen 
eller om de importeras. När det gäller 
framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser i tredjeländer bör det 
säkerställas att reglerna för framställning 
av aktiva farmaceutiska substanser som är 
avsedda att exporteras till gemenskapen, 
inklusive inspektion och kontroll av 
efterlevnaden, garanterar ett lika gott skydd 
för folkhälsan som det som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen.

substanserna framställs i gemenskapen 
eller om de importeras. När det gäller 
framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser i tredjeländer bör det 
säkerställas att reglerna för framställning 
av aktiva farmaceutiska substanser som är 
avsedda att exporteras till gemenskapen, 
inklusive inspektion och kontroll av 
efterlevnaden, garanterar ett lika gott skydd 
för folkhälsan som det som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen. Farmaceutiska 
hjälpämnen som inte är aktiva 
farmaceutiska substanser och som 
används vid tillverkning av läkemedel bör 
kontrolleras på lämpligt sätt av 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
som ska kontrollera och verifiera att 
hjälpämnena är lämpliga att användas vid 
tillverkning av läkemedel i enlighet med 
god tillverkningssed och att ett fullgott 
folkhälsoskydd kan garanteras.

Or. en

Motivering

Att ta med hjälpämnen i tillämpningsområdet är relevant, förutsatt att hjälpämnena 
behandlas separat från aktiva farmaceutiska substanser och att särskilda krav kommer att 
gälla som skiljer sig från dem som gäller för aktiva farmaceutiska substanser. Innehavaren av 
tillverkningstillståndet är ansvarig för att garantera att kvaliteten på hjälpämnena är lämplig 
för deras syfte, och denna bestämmelse ingår redan i EU:s bestämmelser om god 
tillverkningssed för humanläkemedel1.

1 Direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 om fastställande av principer och riktlinjer för 
god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk, 
EUT L 262, s. 22–26.

Ändringsförslag 104
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Aktiva farmaceutiska substanser 
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som tillverkas i anläggningar i 
tredjeländer bör underställas inte enbart 
inspektioner som utförs på grund av 
bristande efterlevnad utan även 
inspektioner och genomsökningar som 
grundar sig på riskanalyser och 
underrättelser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 12 i betänkandet.

Ändringsförslag 105
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Om det redan finns välreglerade 
system för god tillverkningssed för 
hjälpämnen eller likvärdiga system, bör 
dessa beaktas i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Hjälpämnen inom andra användningsområden, exempelvis livsmedel, har redan system som 
motsvarar god tillverkningssed, exempelvis HACCP och/eller ISO9001/ISO22000, samt 
obligatorisk EDQM-certifiering. God tillverkningssed EFfCI (kosmetika) är dessutom redan 
accepterad bland läkemedelstillverkare världen över vid granskning av 
hjälpämnestillverkare. Dessa torde räcka för att uppfylla säkerhets- och kvalitetskriterierna, 
och nya riktlinjer för god tillverkningssed för dessa hjälpämnen lär inte ytterligare förbättra 
patientsäkerheten.

Ändringsförslag 106
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att underlätta kontrollen av 
efterlevnaden och övervakningen av 
gemenskapsreglerna för aktiva substanser 
som utgångsmaterial bör tillverkare eller 
importörer av dessa substanser anmäla sin 
verksamhet.

(14) För att underlätta kontrollen av 
efterlevnaden och övervakningen av 
gemenskapsreglerna för aktiva substanser 
som utgångsmaterial bör tillverkare, 
importörer eller distributörer av dessa 
substanser anmäla sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I många fall konstateras att 
förfalskade läkemedel har distribuerats 
efter beställningar på Internet. Enligt 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 168 i EUF-fördraget, är det 
medlemsstaterna som ansvarar för 
regleringen av det sista ledet i 
läkemedelsdistributionen, särskilt 
distributionen via apotek. Detta omfattar 
även reglering av läkemedelsförsäljning 
via postorder eller över Internet. Enligt 
EU-domstolens rättspraxis har 
medlemsstaterna rätt att totalförbjuda 
postleverans av receptbelagda läkemedel, i 
enlighet med den stora handlingsfrihet de 
fått med anledning av farorna med detta 
försäljningssätt.

Or. de

Motivering

Den gällande ansvarsfördelningen måste respekteras i direktivet. Det är medlemsstaterna 
som ska besluta om bestämmelser för apotek och distributionen av läkemedel i det sista 
handelsledet. Det stora flertalet medlemsstater har förbud mot postorderhandel med 
receptbelagda läkemedel, något som också bekräftats av EU-domstolen.
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Ändringsförslag 108
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att samma nivå på skyddet för 
folkhälsan ska kunna garanteras i hela 
gemenskapen och störningar på marknaden 
ska kunna undvikas, bör de harmoniserade 
principerna och riktlinjerna för kontroll av 
innehavare av tillverkningstillstånd för 
läkemedel och tillstånd att bedriva 
partihandel med läkemedel och av 
tillverkare av aktiva substanser stärkas. 
Detta bör också bidra till att befintliga avtal 
om ömsesidigt erkännande efterlevs, i och 
med att dessa avtal är beroende av effektiv 
och jämförbar inspektion och kontroll av 
efterlevnaden i hela gemenskapen.

(15) För att samma nivå på skyddet för 
folkhälsan ska kunna garanteras i hela 
gemenskapen och störningar på marknaden 
ska kunna undvikas, bör de harmoniserade 
principerna och riktlinjerna för kontroll av 
innehavare av tillverkningstillstånd för 
läkemedel och tillstånd att bedriva 
partihandel med läkemedel och av 
tillverkare och distributörer av aktiva 
substanser stärkas. Detta bör också bidra 
till att befintliga avtal om ömsesidigt 
erkännande efterlevs, i och med att dessa 
avtal är beroende av effektiv och jämförbar 
inspektion och kontroll av efterlevnaden i 
hela gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 109
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör införa 
effektiva påföljder för verksamhet med 
koppling till förfalskade läkemedel. 
Påföljderna bör åtminstone motsvara dem 
som gäller för illegal narkotikarelaterad 
verksamhet. Kommissionen bör kunna 
utarbeta allmänna riktlinjer för ett sådant 
effektivt påföljdssystem. Särskilda 
bestämmelser bör införas i 
direktiv 2001/83/EG för att se till att de 



PE439.406v01-00 44/51 AM\807493SV.doc

SV

nya kraven på säkerhetsdetaljer iakttas. 
Godkända eller på annat sätt lagliga 
läkemedel som har kvalitetsdefekter på 
grund av misstag vid tillverkningen eller 
den följande hanteringen bör omfattas av 
tillämplig EU-lagstiftning eller nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 110
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att den inre marknaden ska 
fungera måste enhetliga säkerhetsdetaljer 
för läkemedel fastställas för hela EU. I 
enlighet med subsidiaritetsprincipen bör 
däremot den tekniska tillämpningen av 
säkerhetsdetaljerna och utformningen av 
kontrollförfarandena vara
medlemsstaternas ansvar.

Or. de

Motivering

Det tekniska genomförandet av kontrollförfarandena bör medlemsstaterna vara ensamt 
ansvariga för. Detta borgar för ändamålsenliga lösningar anpassade till de olika nationella 
distributionssystemen.

Ändringsförslag 111
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra detta direktiv bör antas i 

(16) Enligt artikel 291 i EUF-fördraget 
ska allmänna regler och principer för 
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enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter fastställas i 
förväg genom förordningar i enlighet med 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
Med tanke på betydelsen av att anta och 
genomföra detta direktiv så snart som 
möjligt bör medlemsstaternas kontroll, i 
väntan på att en sådan ny förordning 
antas, ske i enlighet med bestämmelserna i 
rådets beslut 1999/468/EG av den 
28 juni 1999 om de förfaranden som ska 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter1, förutsatt att 
dessa bestämmelser alltjämt är förenliga 
med de ändrade fördragen. Hänvisningar 
till de bestämmelserna bör emellertid 
ersättas med hänvisningar till reglerna 
och principerna i den nya förordningen 
så snart denna träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 112
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I synnerhet bör kommissionen ha 
befogenhet att anta åtgärder i fråga om de 
säkerhetsdetaljer som ska finnas på 
förpackningen till receptbelagda läkemedel 
och att anta genomförandebestämmelser 
för läkemedel som förs in utan att släppas 
ut på marknaden. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och är avsedda att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

(17) I synnerhet bör kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget
i fråga om de säkerhetsdetaljer, eller andra 
tekniska instrument för bekräftelse av 
läkemedlets äkthet, som ska finnas på 
förpackningen till receptbelagda läkemedel 
och att anta genomförandebestämmelser 
för läkemedel som förs in utan att släppas 
ut på marknaden. Det bör tas fram en 
standardiserad form för säkerhetsdetaljer 
eller en standardiserad säkerhetsåtgärd 
inom EU.

Or. en
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Motivering

I de pågående diskussionerna nämns bara olika typer av kodifiering. Man bör ha klart för sig 
att en standardiserad säkerhetsåtgärd inte nödvändigtvis måste vara en säkerhetsdetalj, som 
en 2D-streckkod eller en RFID-kod, utan även kan vara en säkerhetsåtgärd som särskilda 
hologram eller lacker. En sådan lösning skulle kunna vara billigare och tekniskt lättare att 
genomföra.

Ändringsförslag 113
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I synnerhet bör kommissionen ha 
befogenhet att anta åtgärder i fråga om de 
säkerhetsdetaljer som ska finnas på 
förpackningen till receptbelagda läkemedel 
och att anta genomförandebestämmelser 
för läkemedel som förs in utan att släppas 
ut på marknaden. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och är avsedda att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

(17) I synnerhet bör kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget
i fråga om de säkerhetsdetaljer som ska 
finnas på förpackningen till receptbelagda 
läkemedel och att anta 
genomförandebestämmelser för läkemedel 
som förs in utan att släppas ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar det gamla så kallade kommittéförfarandet till det nya 
förfarandet enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Senast 36 månader efter direktivets 
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ikraftträdande bör förfarandet för 
läkemedels spårbarhet harmoniseras på 
EU-nivå. Varje läkemedel bör därför 
alltid vara serienummermärkt på den 
enskilda förpackningen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att harmonisera verktygen för läkemedels spårbarhet, så att de tydligt 
motsvarar förväntningarna och kraven från läkarkåren och patienterna på ett anpassat och 
funktionellt sätt.

Ändringsförslag 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör samarbeta för 
att tillämpa de restriktioner som redan 
finns mot illegal handel med läkemedel, 
bland annat med hjälp av Europol.

Or. en

Ändringsförslag 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör samarbeta, 
bland annat via Europol, för att tillämpa 
de restriktioner som redan finns mot 
illegalt tillhandahållande av läkemedel 
via Internet.

Or. en
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Motivering

Det finns stort utrymme för samarbete mellan medlemsstaterna för att komma åt problemet 
med illegal läkemedelsförsäljning på Internet, bland annat i form av utbyte av bästa praxis 
och tekniskt kunnande. Detta samarbete bör inbegripa Europol, som har omfattande 
kunskaper om den europeiska cyberbrottsligheten.

Ändringsförslag 117
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Vidare bör medlemsstaterna 
samarbeta, bland annat med hjälp av 
Europol, för att tillämpa de restriktioner 
som redan finns mot illegalt 
tillhandahållande av läkemedel via 
Internet.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan medlemsstaterna, bland annat genom utbyte av bästa praxis, är väldigt 
viktigt för att få bukt med det olagliga tillhandahållandet av läkemedel via Internet. Europol 
har betydande sakkunskaper i frågor som rör IT-brottslighet.

Ändringsförslag 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör samarbeta, 
bland annat via Europol, för att tillämpa 
de restriktioner som redan finns mot 
illegalt tillhandahållande av läkemedel 
via Internet.

Or. ro
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Motivering

Europols expertis och befintlig infrastruktur bör utnyttjas för att bland annat kontrollera 
handeln med olagliga läkemedel inom EU.

Ändringsförslag 119
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör samarbeta 
sinsemellan och med Europol för att 
skärpa de restriktioner som redan finns 
mot illegalt tillhandahållande av 
läkemedel via Internet.

Or. it

Motivering

Samarbetet mellan medlemsstater för att bekämpa illegal distribution av läkemedel via 
Internet är utan tvekan omfattande och inkluderar bland annat utbyte av bästa praxis och av 
teknisk know-how. Samarbetet bör emellertid även inbegripa Europol, som har omfattande 
erfarenheter i fråga om IT-brottslighet.

Ändringsförslag 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I många fall konstateras att 
förfalskade läkemedel har distribuerats 
efter beställningar på Internet. Enligt 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 168, är det medlemsstaterna som 
ansvarar för regleringen av det sista ledet 
i läkemedelsdistributionen, särskilt 
distributionen via apotek. Detta omfattar 
även reglering av läkemedelsförsäljning 
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via postorder eller över Internet. Enligt 
EU-domstolens rättspraxis har 
medlemsstaterna rätt att totalförbjuda 
postleverans av receptbelagda läkemedel, i 
enlighet med den stora handlingsfrihet de 
fått med anledning av farorna med detta 
försäljningssätt.

Or. de

Ändringsförslag 121
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I många fall konstateras att 
förfalskade läkemedel har distribuerats 
efter beställningar på Internet. Enligt 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 168 i EUF-fördraget, är det 
medlemsstaterna som ansvarar för 
regleringen av det sista ledet i 
läkemedelsdistributionen, särskilt 
distributionen via apotek. Detta omfattar 
även reglering av läkemedelsförsäljning 
via postorder eller över Internet. Enligt 
EU-domstolens rättspraxis har 
medlemsstaterna rätt att totalförbjuda 
postleverans av receptbelagda läkemedel, i 
enlighet med den stora handlingsfrihet de 
fått med anledning av farorna med detta 
försäljningssätt.

Or. de

Motivering

Den gällande ansvarsfördelningen måste respekteras i direktivet. Det är medlemsstaterna 
som ska besluta om bestämmelser för apotek och distributionen av läkemedel i det sista 
handelsledet. En klar majoritet av medlemsstaterna tillåter inte postorderförsäljning av 
receptbelagda läkemedel, vilket har bekräftats av EU-domstolen (dom av 
den 11 december 2003 i mål C-322/01 mot Deutscher Apothekerverband). 
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Ändringsförslag 122
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) För att den inre marknaden ska 
fungera måste enhetliga säkerhetsdetaljer 
för läkemedel fastställas för hela EU. 
I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör 
däremot den tekniska tillämpningen av 
säkerhetsdetaljerna och utformningen av 
kontrollförfarandena vara 
medlemsstaternas ansvar.

Or. de

Motivering

Det tekniska genomförandet av kontrollförfarandena bör medlemsstaterna vara ensamt 
ansvariga för. Detta borgar för ändamålsenliga lösningar anpassade till de olika nationella 
distributionssystemen.


