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Ändringsförslag 201
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, som på grund av 
sina särskilda egenskaper inte är lämpliga 
att distribuera via partihandlare och 
apotek och som därför säljs direkt från 
tillverkaren till en vårdinrättning där de 
administreras direkt till patienten, om 
läkemedlet är receptbelagt i enlighet med 
avdelning VI.”

För generiska läkemedel och läkemedel 
med väletablerad användning som är 
receptbelagda i enlighet med avdelning VI 
är säkerhetsdetaljer obligatoriska om 
kommissionen anser att detta är 
nödvändigt utifrån en riskbaserad strategi 
i enlighet med artikel 54a.4. Den 
riskbaserade strategin ska genomföras 
med ett så kallat opt-in förfarande.

Or. en

Motivering

Vissa läkemedel kan endast administreras på sjukhus och användandet av säkerhetsdetaljer 
kommer då inte ha någon betydelse för patienten, och patienters tillgång till läkemedlet skulle 
kunna försenas. Varor i en lägre prisklass, som sällan förfalskas, kan i princip undantas från 
kravet på säkerhetsdetaljer – såvida inte priset eller tidigare fall av förfalskning kräver 
säkerhetsmärkning. Opt-in förfarandet tar ingen hänsyn till små och medelstora företags 
ekonomiska begränsningar med få produktionslinjer.
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Ändringsförslag 202
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet och
äkthet och som tjänar till att upptäcka om 
det gjorts åverkan på förpackningen när 
det gäller andra läkemedel än radioaktiva 
läkemedel, om det finns risk för att 
läkemedlet förfalskas eller manipuleras.

Beslutet att kräva dessa säkerhetsdetaljer 
för läkemedel eller läkemedelskategorier 
ska grundas på en riskbedömning i 
enlighet med artikel 54a.4.”

Or. es

Motivering

Det finns ingen grund för ett automatiskt krav på säkerhetsdetaljer enbart för receptbelagda 
läkemedel. De tidigare upptäckta fallen av läkemedelsförfalskningar motiverar inte heller 
detta. För att uppnå ett effektivt skydd av allmänheten är det viktigt med en 
riskhanteringsmetod som avser alla läkemedelstyper.

Ändringsförslag 203
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel.”
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Or. en

Motivering

Äktheten måste garanteras hos alla läkemedel, både receptbelagda och receptfria. Alla 
läkemedel är unika produkter, som vid förfalskning kan få katastrofala följder för människors 
hälsa. Dessutom är det en tydlig trend på nationell nivå och EU-nivå att omvandla 
receptbelagda läkemedel till receptfria.

Ändringsförslag 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, i enlighet med 
avdelning VI.”

Or. en

Motivering

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Ändringsförslag 205
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel.”

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 blir det i Europa allt vanligare med 
”switching”, det vill säga att ett receptbelagt läkemedel görs receptfritt. Man får inte heller 
glömma att även förfalskningar av receptfria läkemedel kan ge avsevärda vinster.

Ändringsförslag 206
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel och för andra 
läkemedel som omfattas av en 
kontrollerad distributionskedja, om 
läkemedlet är receptbelagt i enlighet med 
avdelning VI.”

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.
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Ändringsförslag 207
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet och 
äkthet för andra läkemedel än radioaktiva 
läkemedel, om läkemedlet är receptbelagt i 
enlighet med avdelning VI.”

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 208
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets unika identitet, 
äkthet och spårbarhet för andra läkemedel 
än radioaktiva läkemedel, om läkemedlet 
är receptbelagt i enlighet med 
avdelning VI.”

Or. en
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Motivering

För att det ska vara helt klart att de enda slags säkerhetsdetaljer som kan möjliggöra 
äkthetsprövning och spårbarhet av enskilda förpackningar är sådana som identifierar 
förpackningen individuellt.

Ändringsförslag 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI, i 
de fall då kommissionen anser att det 
finns risk för att ett läkemedel kommer att 
förfalskas på grund av priset eller tidigare 
fall av förfalskning.”

Or. en

Motivering

Det behövs en rak strategi för att skydda patienter från förfalskade läkemedel. Det måste 
göras en riskbedömning av produkter eller produktkategorier för att garantera en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.

Ändringsförslag 210
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o



AM\807496SV.doc 9/62 PE439.409v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI. 
Denna punkt ska tillämpas på alla 
generiska läkemedel som är 
receptbelagda.”

Or. en

Motivering

Säkerhetsdetaljer ska vara obligatoriska för receptbelagda läkemedel. Alla generiska
läkemedel bör inkluderas i tillämpningsområdet för denna rättsakt för att garantera 
patienternas säkerhet.

Ändringsförslag 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI. 
Senast 36 månader efter direktivets 
ikraftträdande bör förfarandet för 
läkemedlets 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 läkemedlets spårbarhet. 
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Ändringsförslag 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

Dessa säkerhetsdetaljer ska gälla utan att 
åtskillnad görs genom olika 
distributionskanaler.

Or. en

Ändringsförslag 213
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI.”

”o) Säkerhetsdetaljer som gör det möjligt 
att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI. 
Homeopatiska läkemedel är undantagna i 
enlighet med artikel 1.5. Om ett 
läkemedel, exempelvis ett homeopatiskt 
läkemedel, inte är receptbelagt får 
säkerhetsdetaljerna användas frivilligt.”

Or. en
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Motivering

Det är onödigt att låta homeopatiska läkemedel omfattas av detta krav. Kommissionen har 
inte rapporterat om något fall av förfalskade receptfria läkemedel i den lagliga 
distributionskedjan. Dessa läkemedel skulle inte vara vinstgivande för förfalskare eftersom 
det handlar om lågprisprodukter där försäljningsvolymerna per produkt oftast är låga.

Ändringsförslag 214
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Uppgifter om läkemedlets ursprung 
(land, företag, produktionsanläggning) 
för att garantera spårbarheten hos aktiva 
farmaceutiska substanser och, om den 
aktiva substansen tillverkas utanför EU, 
en angivelse om ursprungsland på 
läkemedlets förpackning.

Or. en

Motivering

Spårbarhet är ett krav i livsmedelsindustrin, där konsumenten har rätt att få veta varifrån 
livsmedlet. Denna möjlighet bör även finnas för läkemedel, dels för att motverka förfalskning, 
dels för att göra hela sektorn öppnare, från produktionen av aktiva farmaceutiska substanser 
till apoteken/konsumenterna.

Ändringsförslag 215
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De säkerhetsdetaljer som avses i 1. De säkerhetsdetaljer som avses i 
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artikel 54 o ska göra det möjligt för 
partihandlare, apoteksföreståndare eller
personer som har behörighet eller tillstånd 
att lämna ut läkemedel till allmänheten att 
både

artikel 54 o ska göra det möjligt för 
partihandlare, apoteksföreståndare och
personer som har behörighet eller tillstånd 
att lämna ut läkemedel till allmänheten att 
både

Or. es

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra dess tillämplighet eller tydliggöra den 
föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter det 
att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.

Ändringsförslag 216
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) pröva äktheten genom att bedöma 
synliga, icke synliga eller tekniskt 
avancerade kännetecken,

a) pröva äktheten, 

Or. es

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra artikelns tillämplighet eller tydliggöra 
den föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter 
det att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.

Ändringsförslag 217
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) pröva äktheten genom att bedöma 
synliga, icke synliga eller tekniskt 
avancerade kännetecken,

a) pröva äktheten genom att bedöma 
synliga kännetecken,

Or. fr

Motivering

I dagsläget har enbart innehavaren av godkännandet för försäljning och de 
brottsbekämpande myndigheterna och tillsynsmyndigheterna rätt att få veta huruvida det 
finns icke synliga eller tekniskt avancerade kännetecken på förpackningarna. Av 
säkerhetsskäl är det oerhört viktigt att dessa uppgifter inte sprids till andra än de 
ovannämnda parterna.

Ändringsförslag 218
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) identifiera enskilda förpackningar, och b) identifiera enskilda förpackningar 
genom en unik maskinell läsbar seriekod, 
och

Or. en

Motivering

För att det ska vara helt klart att de enda slags säkerhetsdetaljer som kan möjliggöra 
äkthetsprövning och spårbarhet av enskilda förpackningar är sådana som identifierar 
förpackningen individuellt.
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Ändringsförslag 219
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) identifiera enskilda förpackningar, och b) identifiera enskilda förpackningar 
genom en gemensam EU-standard, och

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater finns det redan säkerhetsdetaljer. Det borde vara möjligt att under en 
viss övergångsperiod anpassa dem till en EU-standard. Eftersom problemet med förfalskade 
läkemedel inte stannar vid de nationella gränserna är dock inte ett lapptäcke av olika 
nationella regler det rätta för att på ett effektivt sätt skydda patienterna. Säkerhetsdetaljerna 
måste vara desamma i hela EU.

Ändringsförslag 220
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o får varken helt eller delvis
avlägsnas eller övertäckas, om inte 
följande villkor uppfyllda:

2. De säkerhetsdetaljer som avses i artikel 
54 o får varken avlägsnas eller övertäckas:

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de krav på optimal säkerhet som ska gälla genomgående bör läkemedlet 
inte ges någon särskild hantering. Från det att läkemedlet förpackas av innehavaren av 
godkännandet för försäljning bör det förbli intakt tills dess att patienten får det, dvs. samma 
krav bör gälla läkemedel som gäller EU:s strategi för livsmedelssäkerhet.
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Ändringsförslag 221
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o får varken helt eller delvis 
avlägsnas eller övertäckas, om inte 
följande villkor uppfyllda:

2. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av tillverkningstillståndet 
inte byter ut, helt eller delvis avlägsnar 
eller övertäcker de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o, om inte innehavaren 
har ett försäljningsgodkännande för det 
relevanta läkemedlet i enlighet med 
artikel 6.1 eller har fått ett skriftligt 
godkännande från innehavaren av 
godkännandet för försäljning.

Or. en

Motivering

Om läkemedlen packas om av en annan än den ursprungliga tillverkaren, innehavaren av 
tillverkningstillståndet, andra företag inom deras grupp eller en tredje part med vilka någon 
av dessa har ingått avtal om ompackning, kommer effekten av eventuella åtgärder mot 
förfalskning som ingick i den ursprungliga förpackningen gå förlorad. Det bör därför vara 
förbjudet att packa om. Det finns ett viktigt undantag och det är att bevara möjligheten för en 
vederbörligen godkänd sponsor av en klinisk prövning att packa om läkemedel i enlighet med 
det kliniska försöksprotokollet. 

Ändringsförslag 222
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o får varken helt eller delvis

2. De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o får inte avlägsnas eller 
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avlägsnas eller övertäckas, om inte
följande villkor uppfyllda:

övertäckas. Om följande villkor är
uppfyllda och motiverade ur 
folkhälsosynpunkt kan innehavaren av 
tillverkningstillståndet placera 
originalprodukten i en annan 
förpackning och samtidigt bibehålla den 
ursprungliga säkerhetsdetaljen.

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 223
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
kontrollerar läkemedlets äkthet innan 
säkerhetsdetaljen helt eller delvis 
avlägsnas eller täcks över.

utgår

Or. en

Motivering

Om läkemedlen packas om av en annan än den ursprungliga tillverkaren, innehavaren av 
tillverkningstillståndet, andra företag inom deras grupp eller en tredje part med vilka någon 
av dessa har ingått avtal om ompackning, kommer effekten av eventuella åtgärder mot 
förfalskning som ingick i den ursprungliga förpackningen gå förlorad. Det bör därför vara 
förbjudet att packa om. Det finns ett viktigt undantag och det är att bevara möjligheten för en 
vederbörligen godkänd sponsor av en klinisk prövning att packa om läkemedel i enlighet med 
det kliniska försöksprotokollet. 
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Ändringsförslag 224
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
kontrollerar läkemedlets äkthet innan 
säkerhetsdetaljen helt eller delvis 
avlägsnas eller täcks över.

utgår

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de krav på optimal säkerhet som ska gälla genomgående bör läkemedlet 
inte ges någon särskild hantering. Från det att läkemedlet förpackas av innehavaren av 
godkännandet för försäljning bör det förbli intakt tills dess att patienten får det, dvs. samma 
krav bör gälla läkemedel som gäller EU:s strategi för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 225
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
kontrollerar läkemedlets äkthet innan 
säkerhetsdetaljen helt eller delvis 
avlägsnas eller täcks över.

a) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
ska se till att säkerhetsdetaljen för 
läkemedlets identitet, äkthet och 
spårbarhet förblir synlig och möjlig att 
använda.

Or. fr

Motivering

Om den optimala säkerhet som alla vill ha ska kunna garanteras får läkemedlet inte 
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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 226
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen 
i artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

utgår

Or. en

Motivering

Om läkemedlen packas om av en annan än den ursprungliga tillverkaren, innehavaren av 
tillverkningstillståndet, andra företag inom deras grupp eller en tredje part med vilka någon 
av dessa har ingått avtal om ompackning, kommer effekten av eventuella åtgärder mot 
förfalskning som ingick i den ursprungliga förpackningen gå förlorad. Det bör därför vara 
förbjudet att packa om. Det finns ett viktigt undantag och det är att bevara möjligheten för en 
vederbörligen godkänd sponsor av en klinisk prövning att packa om läkemedel i enlighet med 
det kliniska försöksprotokollet. 

Ändringsförslag 227
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen 
i artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

utgår

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de krav på optimal säkerhet som ska gälla genomgående bör läkemedlet 
inte ges någon särskild hantering. Från det att läkemedlet förpackas av innehavaren av 
godkännandet för försäljning bör det förbli intakt tills dess att patienten får det, dvs. samma 
krav bör gälla läkemedel som gäller EU:s strategi för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 228
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen 
i artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o.
Innehavaren av tillverkningstillståndet får 
inte under några omständigheter ersätta 
den säkerhetsdetalj för det ursprungliga 
läkemedlets identitet, äkthet och 
kontinuerliga spårbarhet som finns på 
originalbehållaren.

Or. fr
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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 229
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet och äkthet samt om att den yttre 
förpackningen inte kan manipuleras.

Or. es

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra artikelns tillämplighet eller tydliggöra 
den föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter 
det att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.

Ändringsförslag 230
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet och äkthet.

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 231
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att förändra
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet, för andra ändamål än sådana 
som avses i artikel 55.

Or. en
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Motivering

Alla förändringar av läkemedelsbehållaren är förbjudna (även att bryta tryckförpackningar). 
Brutna tryckförpackningar inger inget förtroende för läkemedlet bland patienterna.

Ändringsförslag 232
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet. Innehavaren av 
tillverkningstillståndet ska därför tillverka 
en ny yttre förpackning där all relevant 
produkt- och varumärkesinformation 
återges och som är försedd med 
säkerhetsdetaljer enligt artikel 54 o. Den 
ursprungliga förpackningen ska 
förstöras.

Or. de

Motivering

Krav på ompackning kommer att höja patientsäkerheten. Genom att införa möjligheten till 
ompackning läggs tonvikten vid den allmänna folkhälsan och patientsäkerheten och inte vid 
tillverkarens varumärkesrätt. 
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Ändringsförslag 233
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2– led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet. 

I detta syfte ska innehavaren av 
tillverkningstillståndet producera en ny 
yttre förpackning på vilken all relevant 
produkt- och varumärkesinformation har 
kopierats och som måste förses med 
säkerhetsdetaljer enligt kraven i 
artikel 54 o. De ursprungliga 
förpackningarna ska förstöras.

Or. en

Motivering

Krav på ompackning är ett sätt att tillmötesgå patienterna och öka deras förtroende. 
Ompackning innebär bortskaffande och kontrollerad destruktion av den ursprungliga yttre 
förpackningen, som ersätts av en ny yttre förpackning som utformats av en 
parallelldistributör (från en tillverkare av förpackningsmaterial med godkänd god 
tillverkningssed). Att införa en möjlighet till ompackning sätter fokus på folkhälsa och 
patientsäkerhet snarare än på tillverkarnas varumärkesrättigheter.

Ändringsförslag 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljer ska anses likvärdiga om 
de är lika effektiva när det gäller att 
identifiera, äkthetspröva, spåra och 
förhindra manipulering av läkemedel, och 
om de tekniskt sett är lika svåra att 
kopiera. Denna punkt ska också gälla 
avlägsnande, ersättning eller 
övertäckning av nya säkerhetsdetaljer, 
förutsatt att den första säkerhetsdetaljen 
är dold och därför inte synlig. 

Or. en

Motivering

Detta är ett tillägg till föredragandens ändringsförslag 30. För att garantera att 
parallellhandlare verkligen kan åstadkomma likvärdiga säkerhetsdetaljer under 
ompackningsprocessen måste detta direktiv införa olika kategorier av likvärdiga 
säkerhetsdetaljer i enlighet med specifika kriterier, och erkänna att dolda säkerhetsdetaljer 
inte kan kontrolleras utan föregående information. 

Ändringsförslag 235
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljer ska anses likvärdiga om 
de är lika effektiva när det gäller att 
identifiera, äkthetspröva, spåra och 
förhindra manipulering av läkemedel, och 
om de tekniskt sett är lika svåra att 
kopiera. Denna punkt ska också gälla 
avlägsnande, ersättning eller 
övertäckning av nya säkerhetsdetaljer. 

Or. en
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Motivering

För att garantera att parallellhandlare verkligen kan åstadkomma likvärdiga 
säkerhetsdetaljer under ompackningsprocessen måste detta direktiv införa olika kategorier av 
likvärdiga säkerhetsdetaljer i enlighet med specifika kriterier.

Ändringsförslag 236
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led b – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljer ska anses likvärdiga om 
de är lika effektiva när det gäller att 
identifiera, äkthetspröva, spåra och 
förhindra manipulering av läkemedel, och 
om de tekniskt sett är lika svåra att 
kopiera. 

Or. en

Motivering

För att det ska vara helt klart att de enda slags säkerhetsdetaljer som kan möjliggöra 
äkthetsprövning och spårbarhet av enskilda förpackningar är sådana som identifierar 
förpackningen individuellt.

Ändringsförslag 237
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbytet av säkerhetsdetaljen sker under 
den behöriga myndighetens tillsyn.

utgår

Or. en
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Motivering

Om läkemedlen packas om av en annan än den ursprungliga tillverkaren, innehavaren av 
tillverkningstillståndet, andra företag inom deras grupp eller en tredje part med vilka någon 
av dessa har ingått avtal om ompackning, kommer effekten av eventuella åtgärder mot 
förfalskning som ingick i den ursprungliga förpackningen gå förlorad. Det bör därför vara 
förbjudet att packa om. Det finns ett viktigt undantag och det är att bevara möjligheten för en 
vederbörligen godkänd sponsor av en klinisk prövning att packa om läkemedel i enlighet med 
det kliniska försöksprotokollet. 

Ändringsförslag 238
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbytet av säkerhetsdetaljen sker under 
den behöriga myndighetens tillsyn.

utgår

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de krav på optimal säkerhet som ska gälla genomgående bör läkemedlet 
inte ges någon särskild hantering. Från det att läkemedlet förpackas av innehavaren av 
godkännandet för försäljning bör det förbli intakt tills dess att patienten får det, dvs. samma 
krav bör gälla läkemedel som gäller EU:s strategi för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 239
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbytet av säkerhetsdetaljen sker under 
den behöriga myndighetens tillsyn.

2a. Innehavaren av
tillverkningstillståndet är ansvarig för 
samtliga verksamheter som hänger 
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samman med de åtgärder som beskrivs i 
punkt 2.

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 240
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om de ursprungliga 
säkerhetsdetaljerna har avlägsnats eller 
övertäckts helt eller delvis ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet 
ange detta tydligt på den yttre 
förpackningen.

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.
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Ändringsförslag 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o ska gälla utan att åtskillnad 
görs mellan olika distributionskanaler. 

Or. en

Motivering

Om det fastställts att vissa läkemedel behöver kompletterande säkerhetsskydd bör detta skydd 
gälla oberoende av läkemedlets distributionskanal för att undvika onödig sammanblandning.

Ändringsförslag 242
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o ska gälla utan att åtskillnad 
görs mellan olika distributionskanaler.

Or. en

Motivering

Om det fastställts att vissa läkemedel behöver kompletterande säkerhetsskydd bör detta skydd 
gälla oberoende av läkemedlets distributionskanal för att undvika onödig sammanblandning.
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Ändringsförslag 243
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av tillverkningstillstånd ska 
ha skadeståndsansvar i enlighet med 
rådets direktiv 85/374 EEG för skador som 
orsakas av läkemedel som är förfalskade 
med avseende på sin identitet.

3. Innehavare av tillverkningstillstånd som 
avses i punkt 2 ska betraktas som 
producenter i enlighet med rådets 
direktiv 85/374 EEG. De ska ha 
skadeståndsansvar för skador som har 
åsamkats den ursprungliga tillverkaren, 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och konsumenter och som 
beror på deras förändringar av läkemedel, 
oavsett om läkemedlen är förfalskade eller 
ursprungliga.

Or. en

Motivering

Det behövs ett förtydligande för att se till att innehavare av tillverkningstillstånd som packar 
om läkemedel blir strikt skadeståndsansvariga för alla delar av sin verksamhet, även när 
förfalskade läkemedel kommer in i distributionskedjan. De som packar om läkemedel bör 
vara skadeståndsansvariga för alla skador som orsakas av deras förändringar av läkemedel, 
oavsett om läkemedlet är förfalskat eller ursprungligt.

Ändringsförslag 244
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av tillverkningstillstånd ska 
ha skadeståndsansvar i enlighet med 
rådets direktiv 85/374 EEG för skador som 
orsakas av läkemedel som är förfalskade 

3. Innehavare av tillverkningstillstånd som 
avses i punkt 2 ska betraktas som 
producenter i enlighet med rådets 
direktiv 85/374 EEG. De ska ha 
skadeståndsansvar för skador som har
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med avseende på sin identitet. åsamkats den ursprungliga tillverkaren, 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller konsumenterna och som
orsakas av läkemedel som är förfalskade 
med avseende på sin identitet.

Or. en

Motivering

Det behövs ett förtydligande för att se till att innehavare av tillverkningstillstånd som packar 
om läkemedel blir strikt skadeståndsansvariga för alla delar av sin verksamhet, även när 
förfalskade läkemedel kommer in i distributionskedjan. 

Ändringsförslag 245
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavare av tillverkningstillstånd ska 
ha skadeståndsansvar i enlighet med rådets 
direktiv 85/374 EEG för skador som 
orsakas av läkemedel som är förfalskade 
med avseende på sin identitet.

3. Innehavare av tillverkningstillstånd som 
bedriver sådan verksamhet som anges i 
artikel 54a.2 ska ha skadeståndsansvar i 
enlighet med rådets direktiv 85/374 EEG 
för skador som orsakas av läkemedel som 
är förfalskade med avseende på sin 
identitet.

Or. en

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra dess tillämplighet eller tydliggöra den 
föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter det 
att de har trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljerna till förfalskningar av 
läkemedel.
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Ändringsförslag 246
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.
Kommissionen ska, innan särskilda 
åtgärder föreslås i enlighet med 
artikel 54 o, genomföra en offentlig 
konsekvensbedömning av kostnaderna av 
och fördelarna med befintliga 
säkerhetsdetaljer, och ett samråd med de 
parter som genomför och använder dessa 
säkerhetsdetaljer för att visa hur effektiva 
de särskilda åtgärderna är jämfört med 
befintliga nationella lösningar.

Or. el

Motivering

Det finns flera olika alternativ när det gäller de säkerhetsdetaljer som kan användas och 
pilotprojekt på nationell nivå som utvärderar nyttan av dessa säkerhetsdetaljer. Innan en viss 
säkerhetsdetalj väljs ut bör kommissionen genomföra en konsekvensbedömning för att 
utvärdera för- och nackdelar med existerande säkerhetsdetaljer, resultaten av de pilotprojekt 
som omfattas av undersökningen och hur effektiva de föreslagna detaljerna är jämfört med 
existerande nationella lösningar.

Ändringsförslag 247
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
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punkterna 1 och 2 i denna artikel. punkterna 1 och 2 i denna artikel. 
Kommissionen ska, innan en särskild 
åtgärd föreslås i enlighet med artikel 54 o, 
genomföra en offentlig 
konsekvensbedömning för att uppskatta 
kostnaderna av och fördelarna med 
befintliga säkerhetsdetaljer, och samråda 
med de parter som genomför och 
använder dessa säkerhetsdetaljer.

Or. en

Motivering

Det finns ett antal valmöjligheter när det gäller säkerhetsdetaljer som kan användas för att 
äkthetspröva läkemedel, exempelvis endimensionell streckkod, tvådimensionell streckkod 
(datamatris), plombering, hologram, radiofrekvensidentifiering (RFID-teknik) osv. Det finns 
också pilotprojekt på nationell nivå som utvärderar nyttan av dessa säkerhetsdetaljer. Innan 
en viss säkerhetsdetalj väljs ut bör kommissionen genomföra en konsekvensbedömning för att 
utvärdera för- och nackdelar med samtliga säkerhetsdetaljer som finns att tillgå på 
marknaden idag, och den bör ta hänsyn till befintliga erfarenheter och resultat av 
genomförda pilotprojekt.

Ändringsförslag 248
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel. I syfte 
att garantera att det valda alternativet på 
bästa sätt tillgodoser medborgarnas behov 
ska kommissionen innan den lägger fram 
ett specifikt förslag genomföra en 
konsekvensbedömning av kostnaderna 
och nyttan med de befintliga systemen för 
bekämpande av förfalskningar samt 
samråda med de parter som medverkar i 
införandet och användningen av sådana 
äkthetssigill.



AM\807496SV.doc 33/62 PE439.409v01-00

SV

Or. it

Motivering

Det finns olika högteknologiska metoder att bekämpa förfalskningar, exempelvis 
endimensionella koder, datamatriser, sigill, hologram och radiofrekvenser (RFID). 
Det bedrivs för närvarande pilotprojekt på nationell nivå för att bedöma de olika metodernas 
fördelar.

Kommissionen bör innan den bestämmer sig för ett specifikt sigill för bekämpning av 
förfalskningar genomföra en konsekvensbedömning för att titta på alla för- och nackdelar 
med de sigill som finns på marknaden och samtidigt ta hänsyn till befintliga erfarenheter.

Ändringsförslag 249
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

4. Kommissionen ska med hjälp av 
delegerade akter, i enlighet med 
artikel 121a, som motsvarar villkoren i 
artiklarna 212b och 121c anta de åtgärder 
som krävs för att genomföra artikel 54 o 
och punkterna 1 och 2 i denna artikel.

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 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Innan kommissionen antar dessa åtgärder 
ska den beställa en oberoende 
konsekvensbedömning för att uppskatta 
kostnaderna och fördelarna med olika 
säkerhetsdetaljer, och genomföra ett 
offentligt samråd med alla relevanta 
aktörer, inklusive oberoende patient- och 
konsumentföreningar.

Or. en

Motivering

Ännu högre läkemedelspriser skulle innebära en stor ekonomisk kostnad för 
försäkringskassor och patienter. Det är därför viktigt att kostnadseffektiviteten hos de 
säkerhetsdetaljer som ska användas bedöms på ett sätt som gör att den fördelaktigaste till det 
relativt sett lägsta priset kan fastställas. På samma sätt ska ett offentligt samråd äga rum 
innan några åtgärder antas.

Ändringsförslag 251
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör innan den lägger fram 
ett specifikt förslag genomföra en 
konsekvensbedömning av kostnaderna 
och nyttan med de befintliga systemen för 
bekämpande av förfalskningar samt 
samråda med de parter som berörs av 
införandet och användningen av sådana 
äkthetssigill. 

Or. it
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Motivering

Det finns olika tekniska metoder att bekämpa förfalskningar, exempelvis endimensionella 
koder, datamatriser, sigill, hologram och radiofrekvenser. Det bedrivs för närvarande 
pilotprojekt på nationell nivå för att bedöma de olika metodernas fördelar. Kommissionen bör 
innan den bestämmer sig för ett specifikt sigill för bekämpning av förfalskningar genomföra 
en konsekvensbedömning för att utvärdera de sigill som finns på marknaden och resultaten 
från pilotprojekten.

Ändringsförslag 252
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

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 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan kommissionen antar åtgärder för 
att genomföra artikel 54 o ska den göra 
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en offentlig konsekvensbedömning som 
uppskattar kostnaderna och fördelarna 
med befintliga säkerhetsdetaljer och höra 
berörda parter som är inblandade i 
införandet och användningen av sådana 
säkerhetsdetaljer.

Or. en

Motivering

Det finns en rad olika former av säkerhetsdetaljer: endimensionella koder, datamatriser, 
plombering, hologram osv. Pilotprojekt genomförs på nationell nivå för att utvärdera 
fördelarna med olika säkerhetsdetaljer. Kommissionen bör göra en bedömning av alla 
säkerhetsdetaljer som förekommer på marknaden innan man bestämmer sig för en viss typ av 
säkerhetsdetaljer.

Ändringsförslag 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar dessa åtgärder ska 
den ta hänsyn till den risk som är 
förbunden med vissa produkter eller 
produktkategorier och åtminstone till 
följande fakta:

När kommissionen antar dessa åtgärder ska 
den ta hänsyn till den risk som är 
förbunden med receptbelagda produkter 
och åtminstone till följande fakta:

Or. en

Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 
fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
verkliga drivkraften bakom förfalskning och att förfalskare inte ges något utrymme att 
utveckla nya idéer. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.
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Ändringsförslag 255
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar dessa åtgärder ska 
den ta hänsyn till den risk som är 
förbunden med vissa produkter eller 
produktkategorier och åtminstone till 
följande fakta:

När kommissionen antar dessa åtgärder ska 
den ta hänsyn till den risk som är 
förbunden med samtliga produkter eller
samtliga produktkategorier och åtminstone 
till följande fakta:

Or. en

Motivering

Processens kostnadseffektivitet bör beaktas. Ännu högre läkemedelspriser skulle innebära en 
stor ekonomisk kostnad för försäkringskassor och patienter. Onödigt betungande regelverk 
bör undvikas. Användningen av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar 
uppgifter som kan vara känsliga för individen och rent kommersiellt. Äganderätten till sådana 
uppgifter bör respekteras. Förslaget får täcka mycket känslig information och bör omfattas av 
relevant lagstiftning om personuppgiftsskydd.

Ändringsförslag 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Läkemedlets pris och 
försäljningsvolym.

a) Läkemedlets pris.

Or. en

Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 



PE439.409v01-00 38/62 AM\807496SV.doc

SV

fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
verkliga drivkraften bakom förfalskning och att förfalskare inte ges något utrymme att 
utveckla nya idéer. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.

Ändringsförslag 257
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Läkemedlets pris och 
försäljningsvolym.

a) Läkemedlets pris. 

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 en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.

Ändringsförslag 258
Linda McAvan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Distributionskedjans komplexitet.

Or. en
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Motivering

I bedömningen för att avgöra vilka läkemedel som löper störst risk att förfalskas ska 
komplexiteten i läkemedlets distributionskedja beaktas. Vissa läkemedel (till exempel 
immunglobuliner) levereras direkt av tillverkaren till sjukhuset eller andra vårdinrättningar. 
Förfalskare har helt klart färre möjligheter att komma in i den mycket korta 
distributionskedjan.

Ändringsförslag 259
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Distributionskedjans komplexitet.

Or. en

Motivering

En riskbaserad strategi behövs för användningen av säkerhetsdetaljer för läkemedel (t.ex. 
löpnummer per enhet), för att utvärdera den verkliga risken för förfalskning, 
ersättningsbedrägerier och hur patientsäkerheten kan förbättras. Istället för att enbart
uppmärksamma produkters risker bör myndigheterna undersöka de risker som förknippas 
med distributionskedjans komplexitet för att få en realistisk och balanserad bild av riskerna 
för förfalskning beträffande en viss produktgrupp.

Ändringsförslag 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Antalet fall av förfalskning i 
tredjeländer och i gemenskapen.

b) Antalet och frekvensen av tidigare fall 
av förfalskning som rapporterats i fråga 
om förfalskade läkemedel i unionen och
utvecklingen av dessa tidigare fall av 
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förfalskning.

Or. en

Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 
fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
verkliga drivkraften bakom förfalskning och att förfalskare inte ges något utrymme att 
utveckla nya idéer. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.

Ändringsförslag 261
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Antalet fall av förfalskning i 
tredjeländer och i gemenskapen.

b) Antalet och frekvensen av tidigare fall 
av förfalskning som rapporterats i fråga 
om förfalskade läkemedel i unionen och 
utvecklingen av dessa tidigare fall av 
förfalskning.

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 en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.
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Ändringsförslag 262
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Antalet fall av förfalskning i 
tredjeländer och i gemenskapen.

b) Antalet och frekvensen av tidigare fall 
av förfalskning som rapporterats i fråga 
om förfalskade läkemedel i tredjeländer
och i unionen.

Or. en

Motivering

Processens kostnadseffektivitet bör beaktas. Ännu högre läkemedelspriser skulle innebära en 
stor ekonomisk kostnad för försäkringskassor och patienter. Onödigt betungande regelverk 
bör undvikas. Användningen av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar 
uppgifter som kan vara känsliga för individen och rent kommersiellt. Äganderätten till sådana 
uppgifter bör respekteras. Förslaget får täcka mycket känslig information och bör omfattas av 
relevant lagstiftning om personuppgiftsskydd.

Ändringsförslag 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tidigare utveckling i fråga om dessa 
fall.

utgår

Or. en

Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 
fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
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verkliga drivkraften bakom förfalskning och att förfalskare inte ges något utrymme att 
utveckla nya idéer. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.

Ändringsförslag 264
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tidigare utveckling i fråga om dessa 
fall.

utgår

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 en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.

Ändringsförslag 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De berörda produkternas särskilda 
egenskaper.

utgår

Or. en
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Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 
fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
verkliga drivkraften bakom förfalskning och inte ge utrymme för förfalskare att utveckla nya 
initiativ. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.

Ändringsförslag 266
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De berörda produkternas särskilda 
egenskaper.

utgår

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 en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.

Ändringsförslag 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Svårighetsgraden hos de hälsotillstånd utgår
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som är avsedda att behandlas.

Or. en

Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 
fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
verkliga drivkraften bakom förfalskning och inte ge utrymme för förfalskare att utveckla nya 
initiativ. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.

Ändringsförslag 268
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Svårighetsgraden hos de hälsotillstånd 
som är avsedda att behandlas.

utgår

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 en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.

Ändringsförslag 269
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Andra möjliga risker för folkhälsan.

Or. xm

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra artikelns tillämplighet eller tydliggöra 
den föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter 
det att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.

Ändringsförslag 270
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljerna (utöver löpnummer) 
ska införas genom identifiering av en 
eller flera kategorier av detaljer som 
måste användas för vissa läkemedel eller 
kategorier av läkemedel. 
Kommissionens farmaceutiska kommitté 
ska definiera kategorier som ska omfatta 
säkerhetsdetaljer som ger likvärdig 
effektivitet, och detaljer från samma 
kategori kommer sedan anses vara 
likvärdiga för de syften som avses i 
punkt 2 b. Innehavare av 
tillverkningstillstånd får välja vilken 
specifik detalj eller vilka specifika detaljer 
som ska användas för en kategori, om inte 
kommissionen anger skäl för att en viss 
säkerhetsdetalj ska användas.

Or. en

Motivering

Den grundläggande säkerhetsnivån för alla receptbelagda läkemedel bör vara 
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garantiförseglade förpackningar med en unik kod (produktidentifieringsnummer, 
partinummer, sista giltighetsdatum och en unik seriekod). Garantiförseglade förpackningar 
är det bästa sättet att se till att läkemedlet inuti förpackningen är det samma som det som 
lades i av den ursprungliga tillverkaren och ett unikt kodsystem är det mest tillförlitliga 
systemet för att bestyrka ett läkemedels äkthet när läkemedlet ska administreras.

Ändringsförslag 271
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa kriterier får vissa 
produkter eller produktkategorier 
undantas från kraven i punkt 1 a–b.

utgår

Or. es

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra artikelns tillämplighet eller tydliggöra 
den föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter 
det att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.

Ändringsförslag 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa kriterier får vissa 
produkter eller produktkategorier undantas 
från kraven i punkt 1 a–b.

På grundval av dessa kriterier ska åtgärder 
som avses i artikel 54 o och kraven i 
punkt 1 a–b i denna artikel alltid endast 
tillämpas på de produkter eller 
produktkategorier som löper en stor risk 
att förfalskas, och undantas eller vara 
frivilliga för de produkter eller 
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produktkategorier som inte löper någon 
stor risk att förfalskas, såsom generiska 
läkemedel som godkänts i enlighet med 
artikel 10.

Or. en

Motivering

Den riskbaserade bedömningen i kommissionens förslag kommer att höja patientsäkerheten 
och hjälpa till att koncentrera kampen mot förfalskning till just de läkemedel som berörs. Det 
är därför mycket viktigt att alla läkemedel är inkluderade och att de korrekta kriterierna har 
fastställts. Dessutom måste de kriterier som används garantera att man kommer åt den 
verkliga drivkraften bakom förfalskning och inte ge utrymme för förfalskare att utveckla nya 
initiativ. Priset och tidigare fall av förfalskning i EU utgör de bästa kriterierna.

Ändringsförslag 273
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa kriterier får vissa 
produkter eller produktkategorier 
undantas från kraven i punkt 1 a–b.

På grundval av dessa kriterier får 
kommissionen besluta att 
säkerhetsdetaljerna i artikel 54 o och 
kraven i punkt 1 a–c i denna artikel ska 
gälla för vissa receptbelagda läkemedel 
som löper stor risk att förfalskas. 

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 en effektiv 
tilldelning av tillgängliga resurser för att motverka förfalskning. 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 ett slöseri av 
resurser som kan behövas inom andra områden.
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Ändringsförslag 274
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa kriterier får vissa 
produkter eller produktkategorier undantas 
från kraven i punkt 1 a–b.

På grundval av dessa kriterier får vissa 
produkter eller produktkategorier undantas 
från kraven i punkt 1 a. 

Or. en

Motivering

Den grundläggande säkerhetsnivån för alla receptbelagda läkemedel bör vara 
garantiförseglade förpackningar med en unik kod (produktidentifieringsnummer, 
partinummer, sista giltighetsdatum och en unik seriekod). Garantiförseglade förpackningar 
är det bästa sättet att se till att läkemedlet inuti förpackningen är det samma som det som 
lades i av den ursprungliga tillverkaren och ett unikt kodsystem är det mest tillförlitliga 
systemet för att kontrollera ett läkemedels äkthet när läkemedlet ska administreras.

Ändringsförslag 275
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljerna får användas frivilligt 
för alla läkemedel, oavsett om de är 
receptfria eller receptbelagda, och 
innehavare av godkännanden för 
försäljning får använda 
säkerhetsdetaljerna på sina läkemedel.

Or. en

Motivering

Eftersom det är läkemedelsföretagen som vet mest om sina produkter och därför är de bäst 
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lämpade att bedöma risknivån bör de kunna använda säkerhetsdetaljen som ett 
försiktighetsalternativ.

Ändringsförslag 276
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast fem år efter det att denna 
artikels genomförandeåtgärd har trätt i 
kraft ska kommissionen lämna en 
bedömningsrapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av de säkerhetsdetaljer 
som avses i artikel 54 o och om hur 
mycket de har bidragit till att minska 
antalet förfalskade läkemedel i den 
lagliga distributionskedjan i unionen och 
om de potentiella fördelarna med 
alternativa tekniker och möjligheterna till 
äkthetsprövning av enskilda 
doseringsformer.

Or. en

Motivering

Användningen av teknik som möjliggör äkthetsprövning och spårning av läkemedel när det 
gäller enskilda doseringsformer skulle fungera som ett komplement till de säkerhetsdetaljer 
som föreslås för läkemedelsförpackningarna och göra det möjligt att tidigt upptäcka 
förfalskade läkemedel och på så sätt bidra till en fortsatt minskning av de hälso- och 
säkerhetsrisker som de förfalskade läkemedlen utgör för patienterna. 

Ändringsförslag 277
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Under en övergångsperiod på tre år 
ska säkerhetsdetaljer anses vara 
likvärdiga om de gör det lika lätt att 
fastställa identitet, äkthet och kontinuerlig 
spårbarhet utan att behöva öppna 
läkemedelsbehållaren, eller om de gör det 
lika svårt att kopiera som den 
ursprungliga säkerhetsdetaljen. Om 
säkerhetsdetaljer avlägsnas, ersätts eller 
täcks över ska denna punkt gälla även för 
de nya säkerhetsdetaljerna, förutsatt att 
den första säkerhetsdetaljen inte är dold 
och därför inte är synlig.

Or. en

Motivering

Man måste se till att säkerhetsdetaljerna i EU får en enhetlig utformning i framtiden.

Ändringsförslag 278
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska beakta 
följande:

a) Systemets kostnadseffektivitet, för att 
garantera att varje åtgärd som tillämpas 
utgår från en kostnads- och intäktsanalys.
b) Medlemsstaterna ska se till att 
äganderätten av och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som uppkommer på 
grund av användningen av 
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säkerhetsdetaljen för att identifiera, 
äkthetspröva och spåra läkemedel 
respekteras. 
c) legitima intressen av att skydda 
information som är att betrakta som 
affärshemligheter och personuppgifter.”

Or. en

Motivering

Processens kostnadseffektivitet bör beaktas. Ännu högre läkemedelspriser skulle innebära en 
stor ekonomisk kostnad för försäkringskassor och patienter. Onödigt betungande regelverk 
bör undvikas. Användningen av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar 
uppgifter som kan vara känsliga för individen och rent kommersiellt. Äganderätt till sådana 
uppgifter bör respekteras. Förslaget får täcka mycket känslig information och bör omfattas av 
relevant lagstiftning om personuppgiftsskydd.

Ändringsförslag 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till åtminstone 
samtliga följande led:

a) Systemets kostnadseffektivitet, för att 
garantera att varje åtgärd som tillämpas 
utgår från en kostnads- och intäktsanalys. 
b) Den proportionella fördelningen av 
kostnaderna relaterade till åtgärderna 
bland alla deltagare i distributionskedjan 
och kopplingen av dessa kostnader till det 
berörda läkemedlets pris.
c) Systemets oberoende och legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
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skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Or. en

Motivering

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Ändringsförslag 280
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till åtminstone 
samtliga följande led:

a) Systemets kostnadseffektivitet, för att 
garantera att varje åtgärd som tillämpas 
utgår från en kostnads- och intäktsanalys. 
b) Den proportionella fördelningen av 
kostnaderna relaterade till åtgärderna 
bland alla deltagare i distributionskedjan 
och kopplingen av dessa kostnader till det 
berörda läkemedlets pris.
c) Systemets oberoende och legitima 
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intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt samt personuppgifter.

Or. en

Motivering

Alla säkerhetsdetaljer som används ska vara förenliga med åtminstone tre av de ovannämnda 
principerna.

Ändringsförslag 281
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt. Säkerhetsdetaljerna ska inte 
användas för att överföra uppgifter, 
bortsett från de uppgifter som krävs för att 
hindra förfalskning och uppgifter som rör 
socialförsäkringssystem. Framför allt 
måste den kommersiella hanteringen av 
uppgifter som gör det möjligt att koppla 
samman läkemedel med patienter, läkare 
eller apotekare förhindras.

Or. en

Motivering

De uppgifter som överförs bör begränsas till de uppgifter vars syfte är att hindra förfalskning 
och möjliggöra återbetalning. Användningen av säkerhetsdetaljerna bör inte utnyttjas för 
andra kommersiella intressen.
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Ändringsförslag 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska vara 
förenliga med relevanta bestämmelser i 
unionens lagstiftning om skydd av 
personuppgifter och ta hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter.

Or. en

Motivering

Användningen av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar uppgifter som 
kan vara känsliga för individen. Information om personlig konsumtion av läkemedel bör 
omfattas av relevant lagstiftning om uppgiftsskydd.

Frågan om förfalskning är något annat än skyddet av industriell och kommersiell äganderätt. 

Det är viktigt att uppdatera kraven om användningen av säkerhetsdetaljen utifrån 
årsrapporten.

Ändringsförslag 283
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt. Det får inte förekomma någon 
insamling eller kommersiell bearbetning 



AM\807496SV.doc 55/62 PE439.409v01-00

SV

av uppgifter som gör att en koppling kan 
göras mellan det läkemedel som 
tillhandahållits och berörd patient eller 
apotek.

Or. de

Motivering

Kravet på uppgiftsskydd bör beaktas när säkerhetsdetaljerna utarbetas. På grund av att 
patienter berörs personligen och med tanke på deras förtroendeförhållande till apoteken 
måste framför allt mycket känsliga uppgifter skyddas.

Ändringsförslag 284
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt. Medlemsstaterna ska se till att 
äganderätten av och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som uppkommer på 
grund av användning av säkerhetsdetaljer 
för att äkthetspröva läkemedel 
respekteras.”

Or. en

Motivering

Användning av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar uppgifter som kan 
vara känsliga, både för enskilda och i kommersiellt hänseende. Äganderätten till sådana 
uppgifter bör respekteras. Uppgifter i samband med personlig konsumtion av läkemedel bör 
omfattas av relevant lagstiftning om uppgiftsskydd och nationella etiska regler om 
tystnadsplikt.
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Ändringsförslag 285
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt. Det får inte förekomma någon 
insamling eller kommersiell bearbetning 
av uppgifter som gör att en koppling kan 
göras mellan det läkemedel som 
tillhandahållits och berörd patient eller 
apotek.”

Or. de

Motivering

Kravet på uppgiftsskydd bör beaktas när säkerhetsdetaljerna utarbetas. På grund av att 
patienter berörs personligen och med tanke på deras förtroendeförhållande till apoteken 
måste framför allt mycket känsliga uppgifter skyddas.

Ändringsförslag 286
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt.”

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt. Medlemsstaterna ska se till att 
äganderätten av och konfidentialiteten 
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hos de uppgifter som uppkommer på 
grund av användningen av 
säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva 
läkemedel respekteras.”

Or. en

Motivering

Användningen av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar uppgifter som 
kan vara känsliga för individen och rent kommersiellt. Äganderätten till sådana uppgifter bör 
respekteras. Uppgifter i samband med personlig konsumtion av läkemedel bör omfattas av 
relevant lagstiftning om uppgiftsskydd och nationella etiska regler om tystnadsplikt.

Ändringsförslag 287
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska trygga respekten för 
äganderätten till och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som framställs med hjälp 
av teknik för bekämpning av 
förfalskningar av läkemedel. 

Or. it

Motivering

Användningen av antiförfalskningssigill kan generera uppgifter som kan vara känsliga både 
ur kommersiell synpunkt och för enskilda individer. Äganderätten till sådana uppgifter bör 
skyddas i den enskilda personens intresse. Uppgifter om människors läkemedelskonsumtion 
bör omfattas av den tillämpliga lagstiftningen om uppgiftsskydd och av de etiska regler som 
gäller på nationell nivå.
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Ändringsförslag 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna enligt denna punkt ska 
uppdateras årligen med utgångspunkt i 
kommissionens rapport i enlighet med 
artikel 46 h.

Or. en

Motivering

Användningen av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva läkemedel genererar uppgifter som
kan vara känsliga för den enskilde individen. Information om personlig konsumtion av 
läkemedel bör omfattas av relevant lagstiftning om uppgiftsskydd.

Frågan om förfalskning är något annat än skyddet av industriell och kommersiell äganderätt. 

Det är viktigt att uppdatera kraven om tillämpningen av säkerhetsdetaljen utifrån 
årsrapporten.

Ändringsförslag 289
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska trygga respekten för 
äganderätten till och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som framställs med hjälp 
av teknik för bekämpning av 
förfalskningar av läkemedel.

Or. it
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Motivering

Användningen av antiförfalskningssigill kan generera uppgifter som kan vara känsliga både 
ur kommersiell synpunkt och för enskilda individer. Äganderätten till dessa uppgifter måste 
respekteras. Uppgifter om människors läkemedelskonsumtion bör omfattas av den tillämpliga 
lagstiftningen om personuppgiftsskydd och av de etiska regler som gäller på nationell nivå. 

Ändringsförslag 290
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
äganderätten till och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som uppkommer vid 
användningen av säkerhetsdetaljer i syfte 
att identifiera läkemedel respekteras.

Or. en

Motivering

Det finns en rad olika former av säkerhetsdetaljer: endimensionella koder, datamatriser, 
plombering, hologram osv. Pilotprojekt genomförs på nationell nivå för att utvärdera 
fördelarna med olika säkerhetsdetaljer. Kommissionen bör göra en utvärdering av alla 
säkerhetsdetaljer som förekommer på marknaden innan man bestämmer sig för en viss typ av 
säkerhetsdetaljer. 

Ändringsförslag 291
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande ska kommissionen lägga 



PE439.409v01-00 60/62 AM\807496SV.doc

SV

fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om tillämpningen av direktivet. 
I rapporten ska kommissionen utvärdera 
effektiviteten hos de bestämmelser som 
antagits i enlighet med artikel 54a 
rörande åtgärder för att förhindra att 
förfalskade läkemedel kommer in i den 
lagliga distributionskedjan.

Or. es

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra artikelns tillämplighet eller tydliggöra 
den föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter 
det att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.

Ändringsförslag 292
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54a – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Varje medlemsstat får utöka 
tillämpningen av de säkerhetsdetaljer som 
anges i artikel 54 o till att omfatta även 
andra läkemedel och andra lämpliga 
ändamål inom ramen för sina nationella 
system, till exempel system för ekonomisk 
ersättning.

Or. es

Motivering

Ändringarna av denna artikel syftar till att förbättra artikelns tillämplighet eller tydliggöra 
den föreslagna textens räckvidd. Det är också viktigt att utvärdera dessa åtgärder fem år efter 
det att de trätt i kraft. Man bör inte heller begränsa säkerhetsdetaljernas tillämpning till 
förfalskningar av läkemedel.
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Ändringsförslag 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) I artikel 55 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
2. Följande uppgifter skall minst 
förekomma på läkemedelsbehållare i 
form av tryckförpackningar som är 
placerade i yttre förpackningar som 
motsvarar kraven i artiklarna 54 och 62:
Läkemedlets namn enligt artikel 54 a.
Namn på innehavaren av godkännandet 
för försäljning.
Utgångsdatum.
Satsnummer.
INN-namn.”

Or. en

Motivering

Kampen mot förfalskade läkemedel bygger på rigorösa tekniska kontroller och inspektioner i 
hela distributionskedjan. INN-namnet kan hjälpa till att bevara läkemedlets äkthet. Gällande 
lagstiftning bör därför ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag 294
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) I artikel 55 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
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”2. Följande uppgifter skall minst 
förekomma på läkemedelsbehållare i 
form av tryckförpackningar som är 
placerade i yttre förpackningar som 
motsvarar kraven i artiklarna 54 och 62:
Läkemedlets namn enligt artikel 54 a.
Namn på innehavaren av godkännandet 
för försäljning.
Utgångsdatum.
Satsnummer.
INN-namn.”

Or. en

Motivering

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


