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Ändringsförslag 123
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a - stycke 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel: 
läkemedel, beståndsdel, hjälpämne eller 
del därav som avsiktligen och/eller 
bedrägligen imiterats med avseende på

Or. en

Motivering

Införandet av en formell definition ger ett tydligare rättsläge kring direktivets bestämmelser 
och möjliggör ett mer enhetligt verkställande i medlemsstaterna genom administrativa 
åtgärder och brottsbekämpande sanktioner. Definitionen bör inbegripa begreppet ”avsiktlig” 
förfalskning eller imitation.

Ändringsförslag 124
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel: 
läkemedel som bedrägligen och 
avsiktligen betecknas oriktigt med 
avseende på

Or. en
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Motivering

En tydlig definition på ”förfalskat läkemedel” måste läggas till. En definition som grundas på 
vad som föreslås av WHO IMPACT task force bör tillämpas för att behålla ett konsekvent 
internationellt samarbete. Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och inte 
behandla eventuella problem i samband med immateriella rättigheter eller patenträtter.

Ändringsförslag 125
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a - stycke 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel: 
läkemedel som avsiktligen har förfalskats 
med avseende på dess

Or. en

Motivering

För att förbättra rättssäkerheten och tydligheten behövs det en definition av förfalskade 
läkemedel, eftersom det för närvarande råder förvirring om vad detta begrepp ska omfatta. 
Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och inte behandla eventuella 
problem i samband med immateriella rättigheter, patenträtter eller tillverkningsfel.

Ändringsförslag 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
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”2a. förfalskat läkemedel: 
läkemedel som avsiktligen har förfalskats 
med avseende på dess 

Or. en

Motivering

Detta är ett tillägg till föredragandens ändringsförslag 16. För att förbättra rättssäkerheten 
och tydligheten behövs det en definition av förfalskade läkemedel, eftersom det för 
närvarande råder förvirring om vad detta begrepp ska omfatta. Detta direktiv bör vara 
inriktat på följderna för folkhälsan och bör inte behandla eventuella problem i samband med 
immateriella rättigheter, patenträtter eller tillverkningsfel. 

Ändringsförslag 127
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel:
läkemedel som avsiktligen har förfalskats 
med avseende på dess

Or. en

Ändringsförslag 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – punkt 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
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införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel: 
läkemedel som betecknas oriktigt eller 
missvisande med avseende på

Or. en

Motivering

Liten ändring av föredragandens ändringsförslag 16. Definitionen på förfalskat läkemedel 
bör också ta upp en vilseledande beteckning och inte bara en oriktig.

Ändringsförslag 129
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas:
”2a. förfalskat läkemedel:
läkemedel som betecknas oriktigt med 
avseende på

Or. it

Motivering

Tillägg till bipacksedeln för att åstadkomma större noggrannhet och precision.

Ändringsförslag 130
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dess identitet, inbegripet missvisande 
uppgifter avseende dess förpackning och 
märkning, namn, sammansättning med 
hänsyn till alla dess beståndsdelar och 
styrka, eller andra delar, och/eller 

Or. en

Motivering

En tydlig definition på ”förfalskat läkemedel” måste läggas till. En definition som grundas på 
vad som föreslås av WHO IMPACT task force bör tillämpas för att behålla ett konsekvent 
internationellt samarbete. Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och inte 
behandla eventuella problem i samband med immateriella rättigheter eller patenträtter.

Ändringsförslag 131
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identitet, inbegripet dess förpackning, 
märkning, namn och sammansättning vad 
gäller både beståndsdelar, däribland 
förpackningskomponenter, hjälpämnen 
och aktiva substanser, och dosering, 
och/eller

Or. en

Motivering

För att förbättra rättssäkerheten och tydligheten behövs det en definition av förfalskade 
läkemedel, eftersom det för närvarande råder förvirring om vad detta begrepp ska omfatta. 
Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och inte behandla frågor som har 
att göra med intellektuell äganderätt, patenträtter eller tillverkningsfel.



PE439.407v01-00 8/49 AM\807494SV.doc

SV

Ändringsförslag 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identitet, inbegripet dess förpackning, 
märkning, namn och sammansättning vad 
gäller både beståndsdelar, inbegripet 
hjälpämnen och aktiva substanser, och 
dosering, 

Or. en

Motivering

Detta är ett tillägg till föredragandens ändringsförslag 16. För att förbättra rättssäkerheten 
och tydligheten behövs det en definition av förfalskade läkemedel, eftersom det för 
närvarande råder förvirring om vad detta begrepp ska omfatta. Detta direktiv bör vara 
inriktat på följderna för folkhälsan och bör inte behandla eventuella problem i samband med 
immateriella rättigheter, patenträtter eller tillverkningsfel. 

Ändringsförslag 133
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dess identitet, inbegripet dess 
förpackning och märkning, namn, 
sammansättning med hänsyn till alla dess 
beståndsdelar och styrka, och/eller 

Or. en

Motivering

Införandet av en formell definition ger ett tydligare rättsläge kring direktivets bestämmelser 
och möjliggör ett mer enhetligt verkställande i medlemsstaterna genom administrativa 
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åtgärder och brottsbekämpande sanktioner. Definitionen bör inbegripa begreppet ”avsiktlig” 
förfalskning eller imitation.

Ändringsförslag 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dess identitet, inbegripet förpackning 
och märkning, namn, sammansättning 
med hänsyn till alla dess beståndsdelar 
och styrka, och/eller 

Or. en

Motivering

Liten ändring av föredragandens ändringsförslag 16. Definitionen på förfalskat läkemedel 
bör också ta upp en missvisande beteckning och inte bara en oriktig.

Ändringsförslag 135
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) egenskaper, inbegripet förpackning, 
märkning, namn och sammansättning vad 
gäller både aktiva farmaceutiska 
substanser och dosering,

Or. en
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Ändringsförslag 136
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dess identitet, inbegripet förpackning, 
märkning och bipacksedel, namn, 
sammansättning med hänsyn till alla dess 
beståndsdelar och styrka, och/eller

Or. it

Motivering

Tillägg till bipacksedeln för att åstadkomma större noggrannhet och precision.

Ändringsförslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) dess ursprung, inbegripet missvisande 
uppgifter avseende tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland, 
innehavare av godkännandet för 
försäljning eller distributionskedja, 
och/eller

Or. en
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Ändringsförslag 138
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillverkning, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland och 
innehavare av godkännande för 
försäljning,

Or. en

Ändringsförslag 139
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) dess ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland, 
innehavare av godkännandet för 
försäljning, och/eller

Or. it

Ändringsförslag 140
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led b (nytt)



PE439.407v01-00 12/49 AM\807494SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) dess ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland, 
innehavare av tillstånd för försäljning, 
och/eller

Or. en

Ändringsförslag 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) dess ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland, 
innehavare av tillstånd för försäljning, 
och/eller

Or. en

Ändringsförslag 142
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland och 
innehavare av godkännandet för 
försäljning, och/eller 

Or. en
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Ändringsförslag 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a - stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ursprung, inbegripet tillverkare, 
ursprungsland och innehavare av 
godkännandet för försäljning,

Or. en

Ändringsförslag 144
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) dess historia, inbegripet register och 
handlingar med anknytning till 
distributionskanalerna. Detta gäller själva 
läkemedlet, dess behållare eller annan 
förpackning eller märkningsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) historia, inbegripet register och 
handlingar med vars hjälp 
distributionskedjan kan fastställas. 

Or. en

Ändringsförslag 146
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) historia, inbegripet register och 
handlingar med vars hjälp 
distributionskedjan kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 147
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) dess ursprung, inbegripet register och 
handlingar med vars hjälp 
distributionskedjan kan fastställas.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) dess historia, inbegripet register och 
dokument med anknytning till 
distributionskanaler.

Or. it

Ändringsförslag 149
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) dess historia, inbegripet register och 
handlingar med anknytning till 
distributionskanaler,

Or. en

Ändringsförslag 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) dess historia, inbegripet register och 
handlingar med anknytning till 
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distributionskanaler,

Or. en

Ändringsförslag 151
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter, uppdatera 
denna definition på grundval av den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och internationella överenskommelser.
Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.
Oavsiktliga tillverkningsfel omfattas inte 
av denna definition.

Or. en

Ändringsförslag 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – led 2a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att 
uppdatera denna definition på grundval 
av den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen och internationella 
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överenskommelser.
Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.
Tillverkningsfel omfattas inte av denna 
definition.

Or. en

Ändringsförslag 153
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anpassa denna 
definition såväl till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen som till 
internationella avtal.
Denna definition ska inte gälla 
överträdelser av lagstiftningen om 
industriell äganderätt.
Tillverkningsfel ska inte omfattas av 
denna definition. 

Or. en

Ändringsförslag 154
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 2 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.

Or. it

Ändringsförslag 155
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.

Or. en

Ändringsförslag 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) I artikel 1 ska följande led 2b läggas 
till efter led 2a:
”2b. aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial:
substans eller blandning av substanser 
som är avsedd att användas i 
tillverkningen av ett läkemedel och som 
när det används vid framställningen av ett 
läkemedel blir en aktiv substans i 
läkemedlet. Sådana substanser är avsedda 
att ge farmakologisk verkan eller annan 
direkt effekt vid diagnos, bot, lindring, 
behandling eller förebyggande av 
sjukdom eller att påverka kroppens 
uppbyggnad och funktion.”

Or. en

Ändringsförslag 158
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led - 1b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b) I artikel 1 ska följande punkt 3a 
införas efter punkt 3:
”3a. hjälpämne: 
hjälpämnen är de beståndsdelar som 
ingår i en läkemedelsform förutom den 
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aktiva substansen; i hjälpämnen ingår 
fyllnadsmedel, medel som påskyndar 
tablettsönderfall, smörjmedel, färgämnen, 
antioxidanter, konserveringsmedel, 
adjuvanser, stabiliseringsmedel, 
förtjockningsmedel, emulgeringsmedel, 
lösningsmedel, medel som förbättrar 
permeation, smakämnen och aromämnen 
samt beståndsdelar i det yttre höljet på 
läkemedel, exempelvis gelatinkapslar.”

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av hjälpämne. Ett hjälpämne är en avgörande beståndsdel i det 
slutliga läkemedlet. Definitionen stämmer överens med de riktlinjer om hjälpämnen som 
fastställts av EMA:s kommitté för humanläkemedel. 

Ändringsförslag 159
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. handel med läkemedel: 17a. förmedling för annan persons 
räkning i fråga om handel eller 
förmedling av läkemedel:

all verksamhet som består i självständiga 
förhandlingar på annan persons vägnar 
om försäljning eller köp av läkemedel, 
eller fakturering för eller förmedling av 
läkemedel, med undantag av utlämnande 
av läkemedel till allmänheten, och som 
inte omfattas av definitionen av 
partihandel.”

all verksamhet som rör köp och 
försäljning av läkemedel, med undantag 
av distribution av läkemedel till 
allmänheten och partihandel enligt 
definitionen i punkt 17 i denna artikel, 
som inte inbegriper fysisk hantering av 
läkemedlen och som består i att förhandla 
självständigt för annan fysisk eller 
juridisk persons räkning eller för ett 
organ som utsetts enligt nationell 
lagstiftning.”

Or. es
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Motivering

Esta definición introduce en la legislación farmacéutica a entidades que realizan servicios de 
negociación e intermediación en la compraventa de medicamentos. Es importante resaltar, y 
por ello se introduce en la definición, que estas entidades en ningún caso tienen físicamente 
los medicamentos, ni los almacenan de ninguna forma. No disponen, por tanto, de 
instalaciones de almacenamiento propias. 

Por otra parte, estas entidades pueden realizar estas tareas para agencias nacionales u 
organizaciones de otro tipo que pueden estar legitimadas en la legislación nacional para 
llevar a cabo la obtención o aprovisionamiento de medicamentos (por ejemplo, para sistemas 
sanitarios de países terceros), por lo que se considera necesario dar cabida a estas entidades 
en la definición. 

Ändringsförslag 160
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”17a. handel med läkemedel: ”17a. handel:
all verksamhet som består i självständiga 
förhandlingar på annan persons vägnar om 
försäljning eller köp av läkemedel, eller 
fakturering för eller förmedling av
läkemedel, med undantag av utlämnande 
av läkemedel till allmänheten, och som inte 
omfattas av definitionen av partihandel.”

all verksamhet som består i självständiga 
förhandlingar på annan persons vägnar om 
försäljning eller köp av läkemedel eller 
aktiva farmaceutiska substanser, eller 
fakturering för läkemedel eller aktiva 
farmaceutiska substanser, med undantag 
av utlämnande av dessa till allmänheten, 
och som inte omfattas av definitionen av 
partihandel.”

Or. en

Motivering

Handel ska inte gälla bara för läkemedel utan också för aktiva farmaceutiska substanser, och 
det är därför viktigt att uttryckligen hänvisa till detta i texten.
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Ändringsförslag 161
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”17a. handel med läkemedel: ”17a. handel:
all verksamhet som består i självständiga 
förhandlingar på annan persons vägnar om 
försäljning eller köp av läkemedel, eller
fakturering för eller förmedling av
läkemedel, med undantag av utlämnande 
av läkemedel till allmänheten, och som inte 
omfattas av definitionen av partihandel.”

all verksamhet som består i självständiga 
förhandlingar på annan persons vägnar om 
försäljning eller köp av läkemedel eller 
aktiva farmaceutiska substanser samt
fakturering för läkemedel eller aktiva 
farmaceutiska substanser, med undantag 
av utlämnande av dessa till allmänheten, 
och som inte omfattas av definitionen av 
partihandel.”

Or. de

Motivering

Handel ska inte gälla bara för läkemedel utan också för aktiva farmaceutiska substanser, och 
det är därför viktigt att uttryckligen hänvisa till detta i texten.

Ändringsförslag 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. personer som är behöriga att lämna 
ut läkemedel:
personer eller enheter som innehar 
tillstånd att bedriva partihandel utan att 
det påverkar personer eller enheter som 
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är undantagna från att inneha tillstånd 
att lämna ut läkemedel.”

Or. en

Motivering

Det bör ingå en definition för att förklara innebörden av begreppet ”personer som är 
behöriga att lämna ut läkemedel” eftersom detta begrepp används i det gällande 
direktivet 2001/83/2001 utan att vidare definieras. För att effektivt kunna skydda mot 
förfalskade läkemedel måste alla deltagare i och kring distributionskedjan kunna identifieras 
tydligt.

Ändringsförslag 163
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. personer som är behöriga att lämna 
ut läkemedel: 
personer eller enheter som innehar 
tillstånd att bedriva partihandel utan att 
det påverkar personer eller enheter som 
är undantagna från att inneha tillstånd 
att lämna ut läkemedel.”

Or. en

Motivering

Begreppet ”personer som är behöriga att lämna ut läkemedel” bör definieras eftersom det 
används i det gällande direktivet 2001/83/EG utan att definieras närmare. Alla aktörer i 
distributionskedjan bör definieras tydligt för att effektivt förhindra att förfalskade läkemedel 
kommer in i den lagliga distributionskedjan. 
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Ändringsförslag 164
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. förmedling:
all verksamhet som har att göra med 
försäljning eller köp av läkemedel eller 
aktiva farmaceutiska substanser med 
undantag för detaljhandel och 
partihandel, i enlighet med punkt 17 i 
denna artikel, som inte inbegriper fysisk 
hantering och som består i att 
självständigt förmedla för en juridisk eller 
fysisk persons räkning.”

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med en åtskillnad mellan handel och förmedling.

Ändringsförslag 165
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. förmedling:
all verksamhet som har att göra med 
försäljning eller köp av läkemedel eller 
aktiva farmaceutiska substanser, med 
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undantag för detaljhandel och 
partihandel i enlighet med punkt 17, som 
inte inbegriper fysisk hantering i sig och 
som består i att förmedla på egen hand 
eller på en juridisk eller fysisk persons 
vägnar.”

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt med en åtskillnad mellan handel och förmedling.

Ändringsförslag 166
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. kontrollerad distributionskedja:
distributionssystem där läkemedlet 
levereras direkt, utan inblandning av 
tredje part, såsom partihandlare eller 
handlare, till vårdinrättningar där 
läkemedlet administreras direkt till 
patienten.”

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. Därför bör det definieras vad som menas med en kontrollerad 
distributionskedja.  
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Ändringsförslag 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 2 ska följande punkt 3a 
införas efter punkt 3:
”3a. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att begränsa eller 
förbjuda försäljning av receptbelagda 
läkemedel på Internet.”

Or. en

Ändringsförslag 168
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 2 ska följande punkt 3a 
införas efter punkt 3:
”3a. Ingenting i detta direktiv ska påverka 
medlemsstaternas rätt att begränsa eller 
förbjuda försäljning av receptbelagda 
läkemedel på Internet.”

Or. en

Motivering

Merparten av medlemsstaterna begränsar för närvarande försäljningen av receptbelagda 
läkemedel på Internet. Sådana begränsningar bidrar till att minimera möjligheterna att göra 
förfalskade läkemedel tillgängliga för allmänheten. I syfte att skydda folkhälsan, och i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen, måste man även i fortsättningen tillåta sådana 
begränsningar. 
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Ändringsförslag 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som 
av en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna 
följer god tillverkningssed.”

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet se 
till att produktionsverksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande riktlinjer och 
standarder för god tillverkningssed inom 
unionen genom obligatoriska inspektioner 
som ska utföras av behöriga EU-
myndigheter eller av myndigheter i länder 
med vilka det har slutits ännu gällande 
avtal om ömsesidigt erkännande som 
omfattar även aktiva farmaceutiska 
substanser.”

Or. en

Motivering

För att trygga folkhälsan bör medlemsstaternas behöriga myndigheter i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten inspektera produktionsanläggningarna. Om det skulle 
finnas flera olika privata ackrediterade organ skulle det råda osäkerhet kring inspektionernas 
kvalitet och förvirring kring 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. 
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Ändringsförslag 170
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser och 
hjälpämnen som tillverkats och 
distribuerats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverknings- och 
distributionssed för utgångsmaterial. I 
detta syfte ska innehavaren av 
tillverkningstillståndet, antingen själv eller 
genom ett organ som av en medlemsstats 
behöriga myndighet ackrediterats för 
uppgiften, kontrollera att tillverkaren och 
distributören av de aktiva substanserna 
och hjälpämnena följer god 
tillverkningssed.”

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 171
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
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endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

endast använda aktiva substanser som 
tillverkats och distribuerats i enlighet med 
de detaljerade riktlinjerna för god 
tillverknings- och distributionssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

Or. en

Ändringsförslag 172
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats och distribuerats i enlighet med 
de detaljerade riktlinjerna för god 
tillverknings- och distributionssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

Or. de
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Ändringsförslag 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv, med hjälp av en annan 
innehavare av tillverkningstillstånd som 
erhållit samma material från tillverkaren
eller genom ett organ som av en 
medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

Or. en

Motivering

För att uppnå samverkansvinster bör innehavare av tillverkningstillstånd kunna förena sina 
krafter när det gäller inspektioner av produktionsanläggningarna. Detta gör att de 
tillgängliga resurserna ökar och möjliggör fler inspektioner och följaktligen större 
patientsäkerhet. 

Ändringsförslag 174
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och ”f) rätta sig efter principerna och 
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riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed. Innehavaren av 
tillverkningstillståndet ska se till att annat 
utgångsmaterial än aktiva farmaceutiska 
substanser bedöms som lämpliga för 
användning i läkemedel. Innehavaren av 
tillverkningstillståndet ska se till att 
tillvägagångssättet för bedömningen 
beskrivs i ett kvalitetssystem som de 
behöriga myndigheterna ska kunna 
granska.”

Or. en

Motivering

Distributionskedjan för aktiva farmaceutiska substanser och för hjälpämnen skiljer sig mycket 
åt. Bestämmelser för hjälpämnen bör finnas i en särskild artikel som gör en tydlig åtskillnad 
mellan hjälpämnen och aktiva farmaceutiska substanser och som tillämpar en lämplig 
kontrollnivå. Tillverkare av hjälpämnen och distributionskedjan för utgångsmaterial 
övervakas genom kvalitetssystemet hos innehavaren av tillverkningstillståndet, som står under 
övervakning av behörig person på EU-nivå, som själv omfattas av reglerade inspektioner.

Ändringsförslag 175
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
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endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet, 
antingen själv eller genom ett organ som av 
en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed. Hjälpämnen som 
följer likvärdig god tillverkningssed och 
god distributionssed, såsom Ipec-
programmet, EFfCI, HACCP-systemet 
och /eller ISO9001/ISO22000, undantas 
från ytterligare krav.”

Or. en

Motivering

Hjälpämnen används i stor utsträckning inom andra användningsområden, exempelvis 
livsmedel, och 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 176
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet,

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet 
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antingen själv eller genom ett organ som 
av en medlemsstats behöriga myndighet 
ackrediterats för uppgiften, kontrollera att 
tillverkaren av de aktiva substanserna följer 
god tillverkningssed.”

kontrollera att tillverkaren av de aktiva 
substanserna följer god tillverkningssed.
Kommissionen ska upprätta en 
förteckning över vissa kategorier av 
hjälpämnen utifrån riskkriterier, med 
beaktande av dess ursprung och avsedda 
användning.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
För dessa kategorier av hjälpämnen ska 
tillverkaren tillämpa god tillverkningssed 
utifrån en riskanalys enligt riktlinjerna i 
artikel 47.2, och med beaktande av övriga 
tillämpliga kvalitetssystemkrav. Allt ska 
dokumenteras på vederbörligt sätt.”

Or. es

Motivering

La acreditación de auditores para comprobar las prácticas correctas de fabricación de los 
fabricantes de principios activos se considera una medida poco eficiente por los recursos que 
consumiría sin aportar garantías adicionales de protección a nuestros ciudadanos, ya que la 
calidad de las auditorías que los fabricantes de medicamentos realizan a los fabricantes de 
materias primas ya es objeto de inspecciones periódicas por ello se propone suprimir la 
referencia a esta actividad. 

Por otra parte, se plantea la extensión a determinadas categorías de excipientes el 
cumplimiento de las prácticas de correcta fabricación que resulten adecuadas, pero siempre 
con un enfoque basado en riesgo pues de otra forma la medida sería muy costosa e 
ineficiente. 

Ändringsförslag 177
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Led f andra stycket ska ersättas med 
följande:
”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 121 a och på 
de villkor som fastställs i artikel 121 b–c 
anta en förteckning över vissa kategorier 
av hjälpmedel som fastställts utifrån en 
riskbaserad strategi som tar hänsyn till 
deras ursprung och avsedda användning. 
För dessa kategorier av hjälpämnen ska 
tillverkaren tillämpa god tillverkningssed 
på grundval av en formaliserad 
riskbedömning i enlighet med de gällande 
riktlinjerna som avses i artikel 47 andra 
stycket, med beaktande av övriga 
ändamålsenliga kvalitetssystemkrav, och 
dokumentera detta.”

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 178
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Led f andra stycket ska ersättas med 
följande:
”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 121 a och på 
de villkor som fastställs i artikel 121 b–c 
upprätta en förteckning över vissa 
kategorier av hjälpmedel som fastställts 
utifrån en riskbaserad strategi som tar 
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hänsyn till deras ursprung och avsedda 
användning.  
För dessa kategorier av hjälpämnen ska 
tillverkaren tillämpa god tillverkningssed 
på grundval av en formaliserad 
riskbedömning i enlighet med de gällande 
riktlinjerna som avses i artikel 47 andra 
stycket, med beaktande av övriga 
ändamålsenliga kvalitetssystemkrav, och 
dokumentera detta.”

Or. en

Motivering

Kommissionen ska genom delegerade akter och i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
upprätta en förteckning över de kategorier av hjälpämnen som utifrån en riskbaserad strategi 
utgör en risk för folkhälsan om de förfalskas. För dessa hjälpämnen ska principerna för god 
tillverkningssed tillämpas.

Ändringsförslag 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led f – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Led f andra stycket ska ersättas med 
följande: 
”Denna punkt är också tillämplig på 
vissa hjälpämnen, vars förteckning och 
särskilda tillämpningsvillkor ska 
fastställas i ett direktiv som ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 121 a och på de 
villkor som fastställs i artikel 121 b–c.
Endast hjälpämnen som har tillverkats i 
enlighet med standarderna för 
kvalitetskontroll i ISO 9000/ISO 9001 bör 
användas i läkemedel.”

Or. en
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Motivering

Hjälpämnen har inga farmaceutiska effekter. Att införa specifika krav på god tillverkningssed 
för samtliga hjälpämnen behövs inte för att öka patientsäkerheten och skulle vara 
oproportionerligt eftersom samma hjälpämnen fortfarande skulle finnas i livsmedel. I 
livsmedel måste dessa ämnen uppfylla kraven i ISO 9000/ISO 9001. De flesta hjälpämnen 
som används i läkemedel i dag uppfyller redan dessa standarder och inga bevis på allvarliga 
fall av patientskador på grund av förfalskade hjälpämnen sedan början av 2000-talet har 
kunnat konstateras, enligt en färsk EU-undersökning.

Ändringsförslag 180
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 - led f – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Led f andra stycket ska ersättas med 
följande:
”Denna punkt är också tillämplig på 
vissa hjälpämnen, vars förteckning och 
särskilda tillämpningsvillkor ska 
fastställas i ett direktiv som ska antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet 
i artikel 121.2.
Senast tre efter ikraftträdandet av detta 
direktiv ska kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en bedömningsrapport om riskerna med 
vissa hjälpämnen som används i 
tillverkningen av läkemedel. Rapporten 
bör omfatta en analys av effekterna och 
kriterierna för utarbetandet av 
förteckningen som nämnts ovan. 
Rapporten bör föreslå eventuella 
inspektioner och bestämmelser för 
tillverkare och importörer av hjälpämnen 
som inte omfattas av regler eller 
inspektioner i lagstiftningen om 
läkemedel.”

Or. en
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Motivering

Frågan om riskerna med vissa hjälpämnen togs upp i samband med material som 
kontaminerats med transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och kända fall av 
förfalskningar i Haiti, Panama och Indien på nittiotalet. I EU har kommissionen beställt (och 
fick den 19 december 2007) en bedömningsrapport om hjälpämnenas effekter, som utarbetats 
av Europe Economics Chancery House. Utifrån denna rapport bör frågan om hjälpmedel som 
används för tillverkning av läkemedel lösas med en riskbaserad strategi.

Ändringsförslag 181
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande led g ska läggas till: b) Följande led g ska läggas till:
”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer.”

”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer antingen i den 
lagliga distributionskedjan eller som säljs 
genom illegal internethandel.”

Or. en

Motivering

Informationsskyldighet för innehavare av tillverkningstillstånd kommer att bidra till största 
möjliga öppenhet och spårbarhet. Detta skulle också bidra till att öka de tillförlitliga 
uppgifterna om den verkliga omfattningen av problemet med varumärkesförfalskning.

Ändringsförslag 182
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande led g ska läggas till: b) Följande led g ska läggas till:
”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer.”

”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer antingen i den 
lagliga distributionskedjan eller som säljs 
genom illegal internethandel.”

Or. en

Motivering

Informationsskyldighet för innehavare av tillverkningstillstånd kommer att bidra till största 
möjliga öppenhet och spårbarhet. Detta skulle också bidra till att öka de tillförlitliga 
uppgifterna om den verkliga omfattningen av problemet med varumärkesförfalskning.

Ändringsförslag 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande led g ska läggas till: b) Följande led g ska läggas till:
”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer.”

”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer antingen i den 
lagliga eller den illegala 
distributionskedjan, däribland över 
Internet.”

Or. en
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Motivering

Skyldigheten för innehavaren av tillverkningstillståndet att informera behöriga myndigheter 
om förfalskade produkter bör vara omfattande för att bidra till största möjliga öppenhet och 
spårbarhet. Detta skulle också bidra till att få fram tillförlitliga uppgifter om den verkliga 
omfattningen av problemet.

Ändringsförslag 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led h ska läggas till:
”h) Kommissionen ska varje år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet med tillförlitliga och noggranna 
uppgifter om den nuvarande situationen 
och tendenser i fråga om förfalskning av 
läkemedel. Rapporten ska minst innefatta 
var, hur och av vem de förfalskade 
produkterna upptäcktes, deras ursprung 
och en exakt beskrivning av 
förfalskningens art.”

Or. en

Motivering

För att angripa och få bukt med problemet med läkemedelsförfalskning är det viktigt att 
förstå och identifiera deras ursprung och huvudkällor. Därför bör årlig rapportering införas.

Ändringsförslag 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led h ska läggas till:
”h) Genom detta direktiv ska 
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 i 
medlemsstaterna.  
Rapporten ska tydligt skilja mellan 
förfalskade läkemedel och patentintrång.”

Or. en

Motivering

Varken konsekvensanalysen eller kommissionens rapporter lägger tillräckligt fokus på eller 
förklarar ursprunget och de främsta orsakerna 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 186
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led h ska läggas till:
”h) Genom detta direktiv ska 
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 i 
medlemsstaterna.  
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Rapporten ska tydligt skilja mellan 
förfalskade läkemedel och patentintrång.”

Or. en

Motivering

Varken konsekvensanalysen eller kommissionens rapporter lägger tillräckligt fokus på eller 
förklarar de främsta orsakerna 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 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led h ska läggas till: 
”h) vara juridiskt ansvarig för resultatet 
av de inspektioner eller kontroller som 
denne utfört eller beställt, och det ska inte 
vara möjligt att delegera ansvaret.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att genom inspektioner och kontroller se till att läkemedel tillverkas i enlighet 
med god tillverkningssed. Därför är det viktigt att understryka att en innehavare av 
tillverkningstillstånd är ansvarig för både tillverkade produkter och inhandlat 
utgångsmaterial. Tillverkarens ansvar för det som inspektionen kommer fram till måste därför 
fastställas och särskilt om denne har möjlighet att få inspektionerna utförda av ett organ som 
ackrediterats för uppgiften. 
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Ändringsförslag 188
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att det vid 
framställning på deras territorium av aktiva 
substanser som används som 
utgångsmaterial, inklusive sådana aktiva 
substanser som är avsedda för export, 
iakttas god tillverkningssed för aktiva 
substanser.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att det vid 
framställning och distribution på deras 
territorium av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial, inklusive 
sådana aktiva substanser som är avsedda 
för export, iakttas god tillverkningssed för 
aktiva substanser.

Or. en

Ändringsförslag 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46b – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial får endast importeras om 

(Berör inte den versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den versionen.)
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Ändringsförslag 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de åtföljs av en skriftlig bekräftelse 
från det exporterande tredjelandet av att 
de standarder för god tillverkningssed 
som tillämpas på den anläggning där den 
exporterade aktiva substansen framställs 
är minst likvärdiga med de som fastställts 
av gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för kontroll och åtgärder för att 
säkra efterlevnaden, som garanterar att 
denna goda tillverkningssed inte kan 
kringgås.

b) de under de senaste tre åren har blivit 
godkända i en inspektion som gällt aktiva 
farmaceutiska substanser och som utförts 
av en gemenskapsmyndighet eller en 
myndighet i ett land med vilket ett 
gällande avtal om ömsesidigt erkännande 
har slutits. Att substansen blivit godkänd i 
inspektionen ska dokumenteras genom ett 
intyg om god tillverkningssed, utfärdat av 
behörig myndighet.

Or. en

Motivering

En skriftlig bekräftelse från det exporterande tredjelandet om att god tillverkningssed 
tillämpas vid den anläggning där den exporterade aktiva substansen framställs räcker inte 
som garanti. För att skydda folkhälsan och de europeiska företagens konkurrenskraft måste 
de behöriga nationella myndigheterna utföra inspektioner av produktionsanläggningarna. 
Detta kommer att stimulera tillverkarna i länder utanför EU att begära att deras 
ursprungsländer sluter avtal om ömsesidigt erkännande med EU.

Ändringsförslag 191
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de åtföljs av en skriftlig bekräftelse från 
det exporterande tredjelandet av att de 
standarder för god tillverkningssed som 
tillämpas på den anläggning där den 

b) de åtföljs av en skriftlig bekräftelse från 
det exporterande tredjelandet av att de 
standarder för god tillverkningssed som 
tillämpas på den anläggning där den 
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exporterade aktiva substansen framställs är 
minst likvärdiga med de som fastställts av 
gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för kontroll och åtgärder för att 
säkra efterlevnaden, som garanterar att 
denna goda tillverkningssed inte kan 
kringgås.

exporterade aktiva substansen framställs är 
minst likvärdiga med dem som fastställts 
av gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för kontroll och åtgärder för att 
säkra efterlevnaden, inbegripet upprepade 
och oanmälda inspektioner, som 
garanterar att denna goda tillverkningssed 
inte kan kringgås.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 192
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de åtföljs av en skriftlig bekräftelse från 
det exporterande tredjelandet av att de 
standarder för god tillverkningssed som 
tillämpas på den anläggning där den 
exporterade aktiva substansen framställs är 
minst likvärdiga med de som fastställts av 
gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för kontroll och åtgärder för att 
säkra efterlevnaden, som garanterar att 
denna goda tillverkningssed inte kan 
kringgås.

b) de åtföljs av en skriftlig bekräftelse från 
det exporterande tredjelandet av att de 
standarder för god tillverkningssed som 
tillämpas på den anläggning där den 
exporterade aktiva substansen framställs är 
minst likvärdiga med dem som fastställts 
av gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för sträng kontroll med full insyn
och åtgärder för att säkra efterlevnaden, 
som garanterar att denna goda 
tillverkningssed inte kan kringgås.

Or. en

Motivering

Skyddet i tredje länder bör vara åtminstone likvärdigt med det i gemenskapen och därför bör 
sträng kontroll med full insyn och åtgärder för att säkra efterlevnaden äga rum för att 
garantera att god tillverkningssed följs. Om detta inte efterlevs ska det exporterande 
tredjelandet genast informera gemenskapen.
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Ändringsförslag 193
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 47 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Principer för god tillverkningssed för 
aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial enligt artiklarna 46 f och 
46b ska antas i form av detaljerade 
riktlinjer.” 

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 121 a och på 
de villkor som fastställs i artikel 121 b–c 
anta principer för god tillverknings- och 
distributionssed för aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial och 
hjälpämnen enligt artiklarna 46 f och 46b i 
form av detaljerade kriterier.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 26 i förslaget till betänkande. Detta 
ändringsförslag anpassar det gamla så kallade kommittéförfarandet till det nya förfarandet 
enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Ändringsförslag 194
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 47 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Principer för god tillverkningssed för 
aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial enligt artiklarna 46 f och 
46b ska antas i form av detaljerade 
riktlinjer.”

”Principer för god tillverknings- och 
distributionssed för aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial och 
hjälpämnen enligt artiklarna 46 f och 46b 
ska antas i form av detaljerade riktlinjer.”

Or. en
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Ändringsförslag 195
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 47 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Principer för god tillverkningssed för 
aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial enligt artiklarna 46 f och 
46b ska antas i form av detaljerade 
riktlinjer.” 

”Principer för god tillverknings- och 
distributionssed för aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial enligt 
artikel 46 f och 46b ska antas i form av 
detaljerade riktlinjer.”

Or. de

Ändringsförslag 196
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 47 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

‘”Principer för god tillverkningssed för 
aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial enligt artiklarna 46 f och 
46b ska antas i form av detaljerade 
riktlinjer.” 

”Principer för god tillverkningssed för 
aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial enligt artiklarna 46 f och 
46b ska antas i form av detaljerade 
riktlinjer. De principer genom vilka 
innehavaren av tillverkningstillståndet 
garanterar att hjälpämnen är lämpliga att 
användas i tillverkningsprocessen, utförd 
med hjälp av riskanalyser i enlighet med 
principerna för god tillverkningssed, ska 
antas i form av riktlinjer.”

Or. en
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Motivering

Lämpliga och rimliga riktlinjer ska utarbetas för hjälpämnen och aktiva substanser eftersom 
deras leveranskedjas egenskaper skiljer sig mycket åt. Det föreslås att redan befintliga 
riktlinjer ska utgöra grunden för de kontroller som ska gälla hjälpämnena och förbättras 
genom ytterligare lämpliga krav om det behövs. Detta förslag skulle vara pragmatiskt och 
uppfylla kraven i den gällande lagstiftningen och bygga vidare på effektiva system som redan 
finns.

Ändringsförslag 197
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 52a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I gemenskapen etablerade importörer och 
tillverkare av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial ska anmäla 
sin adress till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där de är etablerade.

I gemenskapen etablerade importörer, 
distributörer och tillverkare av aktiva 
substanser som används som 
utgångsmaterial ska anmäla sin adress till 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de är etablerade.

Or. de

Ändringsförslag 198
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 52a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I gemenskapen etablerade importörer och 
tillverkare av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial ska anmäla 
sin adress till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där de är etablerade.

I gemenskapen etablerade importörer, 
tillverkare och distributörer av aktiva 
substanser som används som 
utgångsmaterial ska anmäla sin adress till 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de är etablerade.



PE439.407v01-00 48/49 AM\807494SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 199
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 52b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 2.1 och utan att 
det påverkar det som anges i avdelning VII 
ska medlemsstaterna se till att läkemedel 
som inte är avsedda att släppas ut på 
marknaden inte förs in i gemenskapen om 
det finns anledning att befara att 
produkterna på falska grunder uppges ha 
en viss identitet eller historia eller ett visst 
ursprung.

1. Utan hinder av artikel 2.1 och utan att 
det påverkar det som anges i avdelning VII 
ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att läkemedel 
som inte är avsedda att släppas ut på 
marknaden förs in i unionen om det finns 
anledning att befara att produkterna är 
förfalskade.

2. Kommissionen ska anta de åtgärder 
som krävs för att genomföra punkt 1. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 121.2a.”

2. För att de nödvändiga åtgärderna som 
avses i punkt 1 ska vidtas ska 
kommissionen fastställa genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 
121a och på de villkor som fastställs i 
artikel 121 b–c:

– De kriterier som ska beaktas och de 
kontroller som de nationella 
myndigheterna ska göra vid bedömning 
av ett läkemedel som är avsett att släppas 
in i EU, med avseende på identitet, 
historia eller ursprung.
– Dokumentationen som ska åtfölja 
läkemedlet för att underlätta åtgärder för 
att säkra efterlevnaden, utan att det 
påverkar gällande dokumentationskrav 
enligt tullagstiftningen.
– Minsta grad av samarbete och 
arrangemangen mellan tullmyndigheter 
och behöriga myndigheter för läkemedel. 
Detta ska åtminstone omfatta 
riskhanteringsprinciper och faktorer som 
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ska ge upphov till inspektioner.  

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 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 52c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52c
Kommissionen ska undersöka 
möjligheterna till äkthetsprövning av 
enskilda doseringsformer som ett sätt att 
upptäcka förfalskade läkemedel.”

Or. en

Motivering

Genom att undersöka möjligheterna till äkthetsprövning av de enskilda doseringsformerna 
kan kommissionen öka medvetenheten bland allmänheten om de senaste teknikerna som 
bidrar till att förhindra läkemedelsförfalskning.


