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Ändringsförslag 295
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 57 första stycket ska fjärde 
strecksatsen ersättas med följande:

I artikel 57 första stycket ska fjärde 
strecksatsen ersättas med följande:

”– Uppgifter för identifiering av 
läkemedlet samt om dess äkthet, utan att 
det påverkar vad som sägs i artikel 54 o.”

”– Uppgifter för identifiering av 
läkemedlet samt om dess äkthet”.

Or. es

Motivering

Det bör vara möjligt att tillämpa säkerhetsbestämmelserna för läkemedlen av andra orsaker 
än att hindra förfalskning. Medlemsstaterna bör t.ex. kunna besluta att tillämpa dem, när 
läkemedlet dras tillbaka på grund av kvalitetsproblem, eller för att förbättra förvaltningen av 
läkemedelstjänster.

Ändringsförslag 296
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 63 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
1. De uppgifter som anges i artiklarna 
54, 55, 59 och 62 avseende märkning ska 
anges på det eller de officiella språken i 
den medlemsstat där läkemedlet säljs.
Bestämmelsen i första stycket hindrar 
inte att dessa uppgifter lämnas på flera 
språk, förutsatt att den information som 
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lämnas är densamma på samtliga 
använda språk.
För vissa särläkemedel får dock, efter en 
motiverad ansökan, de uppgifter som 
anges i artikel 54 lämnas på endast ett 
av gemenskapens officiella språk.

Or. en

Motivering

Den nya artikel 55 garanterar att namnet på innehavaren av godkännandet för försäljning, 
sista giltighetsdatum, tillverkningsnumret och förvaltningsmetoden anges på det eller de 
officiella språken i den medlemsstat där läkemedlet säljs. Justering av 
märkningsinformationen kan bli nödvändig vid parallellhandel som kräver att en etikett 
klistras på tryckförpackningen, vilket redan görs av vissa parallellhandlare (till exempel för 
en justering av produktbeteckningen till den auktoriserade beteckningen på 
hemmamarknaden och särskild doseringsinformation, t.ex. veckodagar).

Ändringsförslag 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Partihandel och annan handel med 
läkemedel”.

”Partihandel och annan handel med och 
förmedling av läkemedel”.

Or. en

Motivering

Definitioner som används i detta direktiv bör vara lätta att förstå och inte leda till osäkerhet 
om deras betydelse. Skillnaden mellan handel och förmedling måste tydliggöras, eftersom 
handlaren äger produkten, vilket inte är fallet vid förmedling. Därför bör rubriken för 
avdelning VII ändras så att efterföljande bestämmelser omfattar verksamheten för både 
handlare och förmedlare.
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Ändringsförslag 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Partihandel och annan handel med 
läkemedel”.

”Partihandel och annan handel med och 
förmedling av läkemedel”.

(Övergripande ändring; om förslaget antas 
bör denna ändring genomföras generellt).

Or. en

Motivering

Rubriken för avdelning VII bör ändras så att både handlare och förmedlare omfattas i 
efterföljande bestämmelser.

Ändringsförslag 299
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 76 ska punkt 3 ersättas med 
följande:
3. En distributör som inte är innehavare 
av godkännandet för försäljning och 
som importerar ett läkemedel från en 
annan medlemsstat skall underrätta 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat dit 
läkemedlet skall importeras om sin 
avsikt att importera det. För läkemedel 
som inte omfattas av ett godkännande i 
enlighet med förordning (EG) nr 
726/2004 skall underrättelsen till den 
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behöriga myndigheten inte påverka 
tilläggsförfaranden som föreskrivs i den 
medlemsstatens lagstiftning, däribland 
avgifter till behöriga myndigheter för 
handläggning av underrättelsen.

Or. en

Ändringsförslag 300
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 76 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 76 ska följande punkt 
läggas till:
3a. För produkter som har godkänts 
enligt förordning (EG) nr 726/2004 ska 
distributören i enlighet med punkt 3 
skicka in underrättelsen till innehavaren 
av godkännandet för försäljning och 
byrån. Till underrättelsen ska bifogas en 
avgift till byrån för kontroll av att de 
villkor som fastställs i 
unionslagstiftningen uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I artikel 77 ska punkt 1 ersättas med 
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följande:
1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
lämpliga åtgärder för att se till att 
partihandeln, handeln med och 
förmedlingen av läkemedel endast 
handhas av personer som har tillstånd 
att bedriva partihandel med, handel med 
eller förmedling av läkemedel, med 
uppgift om inom vilket område 
tillståndet är giltigt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla som deltar i distributionskedjan omfattas. Medlemsstaterna bör ha 
tillgång till förfaranden för att auktorisera ”handlare” och ”förmedlare” som är aktiva på 
deras territorier liknande de auktoriseringsförfaranden som finns på plats för auktorisering 
av tillverkare och partihandlare. Om lagstiftningen inte beaktar verksamheterna handel med 
och förmedling av läkemedel, kan vissa aktörer riskera att inte omfattas av lagstiftningen.

Ändringsförslag 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 77 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I artikel 77 ska punkt 5 ersättas med 
följande:
5. Den medlemsstat som utfärdat 
tillståndet skall, om så är tillämpligt, 
svara för kontrollen av de personer som 
erhållit tillstånd att bedriva partihandel 
med, handel med eller förmedling av
läkemedel och inspektionen av deras 
lokaler.

Or. en
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Motivering

I flera medlemsstater finns det för närvarande ett stort antal inaktiva tillstånd för partihandel 
vilket leder till bristande öppenhet vad gäller deras status. Denna situation kan potentiellt 
missbrukas, särskilt där ett inaktivt tillstånd kan användas av skrupelfria personer för att föra 
ut förfalskade läkemedel på marknaden via den legala distributionskedjan. Därför bör 
tillståndskontrollen skärpas och ett inaktivt tillstånd dras in eller förfalla efter tre års 
inaktivitet.

Ändringsförslag 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 77 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 77 ska punkt 6 ersättas med 
följande:
6. Den medlemsstat som utfärdat det 
tillstånd som avses i punkt 1 skall 
tillfälligt dra in eller återkalla detta 
tillstånd, efter att ha meddelat 
innehavaren om detta, om villkoren för 
tillståndet inte längre uppfylls eller om 
tillståndet inte har använts under mer än 
tre år, förutom i de fall där tillståndet inte 
har använts under en sådan tidsperiod 
som rimligtvis behövs för att uppfylla de 
krav som fastställs i detta direktiv. Denna 
medlemsstat skall omedelbart underrätta 
de övriga medlemsstaterna och 
kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater finns det för närvarande ett stort antal inaktiva tillstånd för partihandel 
vilket leder till bristande öppenhet vad gäller deras status. Denna situation kan potentiellt 
missbrukas, särskilt där ett inaktivt tillstånd kan användas av skrupelfria personer för att föra 
ut förfalskade läkemedel på marknaden via den legala distributionskedjan. Därför bör 
tillståndskontrollen skärpas och ett inaktivt tillstånd dras in eller förfalla efter tre års 
inaktivitet.
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Ändringsförslag 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 77 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 77 ska punkt 6 ersättas med 
följande: 
6. Den medlemsstat som utfärdat det 
tillstånd som avses i punkt 1 skall 
tillfälligt dra in eller återkalla detta 
tillstånd, efter att ha meddelat 
innehavaren om detta, om villkoren för 
tillståndet inte längre uppfylls eller om 
tillståndet inte har använts under mer än 
tre år. Denna medlemsstat skall 
omedelbart underrätta de övriga 
medlemsstaterna och kommissionen om 
detta.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater finns det för närvarande ett stort antal inaktiva tillstånd för partihandel 
vilket leder till bristande öppenhet vad gäller deras status. Denna situation kan potentiellt 
missbrukas, särskilt där ett inaktivt tillstånd kan användas av skrupelfria personer för att föra 
ut förfalskade läkemedel på marknaden via den legala distributionskedjan.

Ändringsförslag 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12c (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Artikel 78 ska ersättas med följande:
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Medlemsstaterna skall se till att 
handläggningstiden för att pröva 
ansökan om tillstånd att bedriva 
partihandel, handel eller förmedling inte 
överstiger 90 dagar räknat från den dag 
då medlemsstatens behöriga myndighet 
tar emot ansökan. 
Den behöriga myndigheten kan, om så 
är nödvändigt, kräva att sökanden skall 
lämna alla nödvändiga upplysningar om 
förutsättningarna för tillståndet. Om 
myndigheten väljer detta förfarande 
skall den tid som anges i första stycket 
räknas först från och med den dag då de 
begärda ytterligare uppgifterna har 
meddelats.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha tillgång till förfaranden för att auktorisera ”handlare” och 
”förmedlare” som är aktiva på deras territorier liknande de auktoriseringsförfaranden som 
finns på plats för auktorisering av tillverkare och partihandlare. Tidsramen för att handlägga 
ansökningarna om tillstånd för handel och förmedling bör vara densamma som för 
partihandel, och därför bör auktorisering av ”handlare” och ”förmedlare” läggas till denna 
bestämmelse.

Ändringsförslag 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12d (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Följande artikel 79a skall införas: 
”Artikel 79a

Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter fastställa 
regler och kriterier för att få tillstånd att 
handla med och förmedla läkemedel. 
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Sökanden måste uppfylla följande 
minimikrav:
(a) De måste ha en permanent adress eller 
ange sådana kontaktuppgifter så att deras 
identitet och den officiella platsen för 
deras verksamhet kan fastställas korrekt.
(b) De måste kunna garantera att deras 
verksamhet enbart bedrivs med de 
personer eller enheter som är i stånd att 
uppfylla de skyldigheter som ges i 
artikel 80.

Or. en

Motivering

Det bör inte bara finnas krav på partihandlare, utan även på handlare och förmedlare. 

Ändringsförslag 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12d (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Följande artikel 79a skall införas: 
”Artikel 79a

Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter fastställa 
regler och kriterier för att få tillstånd att 
handla med och förmedla läkemedel. 
Sökanden måste uppfylla följande 
minimikrav:
(a) De måste ha en permanent adress eller 
ange sådana kontaktuppgifter så att deras 
identitet och den officiella platsen för 
deras verksamhet kan fastställas korrekt.
(b) De måste kunna garantera att deras 
verksamhet enbart bedrivs med de 
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personer eller enheter som är i stånd att 
uppfylla de skyldigheter som ges i 
artikel 80.

Or. en

Motivering

Den här bestämmelsen måste utökas till att gälla handlare och förmedlare eftersom även de 
måste uppfylla ett antal minimivillkor för att få tillstånd att bedriva sin verksamhet i 
medlemsstaterna. Eftersom handel och förmedling inbegriper självständigt bedrivna 
förhandlingar för en annan persons räkning eller köp av läkemedel som inte omfattas av 
definitionen för partihandel är det viktigt att se till att dessa deltagare bara har att göra med 
auktoriserade personer och enheter som uppfyller de villkor som ges i artikel 80.

Ändringsförslag 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 - led -a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Inledningen ersätts med följande:
De som innehar tillstånd att bedriva 
partihandel med, handel med eller 
förmedling av läkemedel skall uppfylla 
följande minimikrav:

Or. en

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis.
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Ändringsförslag 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led -a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Inledningen ersätts med följande:
De som innehar tillstånd att bedriva 
partihandel med, handel med eller 
förmedling av läkemedel skall uppfylla 
följande minimikrav:

Or. en

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis. 

Ändringsförslag 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 - led -aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) Följande led ca ska läggas till:
(ca) De måste slumpmässigt kontrollera 
att läkemedlen de har köpt inte är 
förfalskade genom att äkthetspröva 
säkerhetsdetaljen på den yttre 
förpackningen, som hänvisas till i 
artikel 54 o. 

Or. en
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Motivering

Läkemedel innehåller en mängd synliga och osynliga säkerhetsdetaljer och flertalet av dessa 
kan inte äkthetsprövas av partihandlarna om inte tillverkaren har meddelat dem om dessa. 
Partihandlare har däremot möjlighet att slumpmässigt kontrollera identiteten på enskilda 
produkter vilkas yttre förpackning är försedda med en säkerhetsdetalj som består av ett unikt 
nummer som maskinellt kan avläsas och om de har tillgång till en databas med denna 
information.

Ändringsförslag 311
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led -aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) Följande led ca ska läggas till:
(ca) De måste kontrollera att läkemedlen 
de har köpt inte är förfalskade genom att 
äkthetspröva den unika säkerhetsdetaljen 
på den yttre förpackningen.

Or. en

Motivering

För att uppnå absolut klarhet är det enda slags säkerhetsdetaljer som kan möjliggöra 
äkthetsprövning och spårbarhet av enskilda förpackningar sådana som gör det möjligt att 
identifiera förpackningarna individuellt.

Ändringsförslag 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led a
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) Att bokföra, med hjälp av inköps- och 
försäljningsfakturor, datamedium eller 

”e) Att bokföra, med hjälp av inköps- och 
försäljningsfakturor, datamedium eller 



AM\808656SV.doc 15/64 PE439.860v01-00

SV

annan metod, varje transaktion rörande 
mottagna eller avsända läkemedel eller 
läkemedel som de bedriver handel med så 
att minst följande uppgifter finns 
registrerade:

annan metod, varje transaktion rörande 
mottagna eller avsända läkemedel eller 
läkemedel som de bedriver handel med
eller förmedling av så att minst följande 
uppgifter finns registrerade:

– Datum. – Datum.

– Läkemedlets namn. – Läkemedlets namn.
– Mängd som mottagits eller levererats
eller som de bedrivit handel med.

– Mängd som mottagits eller levererats,
som de bedrivit handel med eller 
förmedling av.

– Namn och adress på leverantör eller 
mottagare, efter vad som är tillämpligt.”

– Namn och adress på leverantör eller 
mottagare, efter vad som är tillämpligt.”

– Nationellt identifieringsnummer, om 
tillämpligt.

Or. en

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis.

I de flesta medlemsstater används ett nationellt identifieringsnummer för alla transaktioner 
(vid beställning och återbetalning).

Ändringsförslag 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Led g ska ersättas med följande:
(g) Att följa de principer och riktlinjer 
för god distributions-, handels- och 
förmedlingssed i fråga om läkemedel som 
anges i artikel 84.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Led g ska ersättas med följande:
(g) Att följa de principer och riktlinjer 
för god distributionssed, eller de 
principer och riktlinjer för god 
handelssed, eller de principer och 
riktlinjer för god förmedlingssed i fråga 
om läkemedel som anges i artikel 84.

Or. en

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis.

Ändringsförslag 315
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Att underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter som de tar emot och som 
konstateras eller misstänks stå i strid med
något av följande:

(i) Att underrätta den behöriga 
myndigheten om produkter som de tar 
emot, handlar med eller förmedlar, och 
som konstateras ha en oriktig beteckning
eller misstänks ha en oriktig beteckning, 
och som följaktligen står i strid med
artikel 6.1 i detta direktiv. 
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– Artikel 6.1 i detta direktiv.
– Rättigheterna enligt 
gemenskapslagstiftningen för innehavare 
av varumärken i rådets förordning EG) 
nr 40/94 av den 20 december 1993 om 
gemenskapsvarumärken eller enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
produkten har tagits emot.

Or. en

Motivering

Direktivet behandlar frågan om förfalskning av läkemedel ur hälsosynpunkt och inte 
förfalskning utifrån immateriell äganderätt. Omnämnanden av varumärke bör därför strykas 
för att undvika förvirring.

Därutöver kommer informationsskyldigheten för alla inblandade i den legala 
distributionskedjan att bidra till att maximal öppenhet och spårbarhet uppnås.

Ändringsförslag 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Att underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter som de tar emot och som 
konstateras eller misstänks stå i strid med 
något av följande:

(i) Att underrätta den behöriga 
myndigheten om produkter som de tar 
emot, handlar med eller förmedlar och 
som konstateras eller misstänks stå i strid 
med något av följande:

Or. en

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis.
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Ändringsförslag 317
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket
underrättas.”

I de fall då dessa förfalskade beteckningar
eller misstänkta förfalskade beteckningar
hänför sig till ett förfalskat läkemedel ska
både innehavaren av tillståndet för 
tillverkning och innehavaren av
godkännandet för försäljning underrättas.

På samma sätt ska innehavaren av 
tillståndet för försäljning eller tillverkning 
underrätta såväl de behöriga 
myndigheterna som andra aktörer i 
distributionskedjan i de fall där 
förfalskade produkter misstänks ha 
infiltrerat den legala distributionskedjan.

Or. en

Motivering

Direktivet behandlar frågan om förfalskning av läkemedel ur hälsosynpunkt och inte 
förfalskning utifrån immateriell äganderätt. Omnämnanden av varumärke bör därför strykas 
för att undvika förvirring.

Därutöver kommer informationsskyldigheten för alla inblandade i den legala 
distributionskedjan att bidra till att maximal öppenhet och spårbarhet uppnås.

Ändringsförslag 318
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket 
underrättas.”

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket underrättas. 
På samma sätt ska innehavaren av 
tillståndet för försäljning eller tillverkning 
underrätta såväl de behöriga 
myndigheterna som andra aktörer i 
distributionskedjan i de fall där 
förfalskade produkter misstänks ha 
infiltrerat den legala distributionskedjan.”

Or. en

Motivering

Därutöver kommer informationsskyldigheten för alla inblandade i den legala 
distributionskedjan att bidra till att maximal öppenhet och spårbarhet uppnås.

Ändringsförslag 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket 
underrättas.”

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket underrättas. 
På samma sätt ska innehavaren av 
tillståndet för försäljning eller av 
varumärket underrätta såväl de behöriga 
myndigheterna som andra aktörer i 
distributionskedjan i de fall där 
förfalskade produkter misstänks ha 
infiltrerat den legala distributionskedjan.”
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Or. en

Motivering

Därutöver kommer informationsskyldigheten för alla inblandade i den legala 
distributionskedjan att bidra till att maximal öppenhet och spårbarhet uppnås.

Ändringsförslag 320
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket 
underrättas.”

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket underrättas.
På samma sätt ska innehavaren av 
tillståndet för försäljning eller varumärket 
underrätta övriga aktörer i 
distributionskedjan i de fall där det 
misstänks att förfalskade läkemedel har 
kommit in i den lagliga 
distributionskedjan.”

Or. de

Motivering

Ett krav på att alla aktörer i den lagliga distributionskedjan ska utbyta information skulle 
bidra till att maximera öppenheten och spårbarheten.

Ändringsförslag 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket 
underrättas.”

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket underrättas. 
Innehavarna ska i sin tur underrätta 
aktörerna inom distributionskedjan om 
det berörda läkemedlet när det gäller 
överträdelser eller misstänkta 
överträdelser.”

Or. ro

Motivering

Skyldigheten att rapportera förfalskade läkemedel inom distributionskedjan och till alla led i 
distributionssystemet för läkemedel bör säkerställa största möjliga spårbarhet för de berörda 
läkemedlen.

Ändringsförslag 322
Jo Leinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket 
underrättas.”

I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska dessutom 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller av varumärket underrättas
och om denne får kännedom om eller 
misstänker att förfalskade produkter har 
infiltrerat distributionskedjan ska 
behöriga organ underrättas.”

Or. en
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Motivering

För att direktivet ska kunna tillämpas effektivt är det viktigt att alla aktörer förenar sina 
krafter och bidrar till kampen mot förfalskade läkemedel genom att dela den information som 
de får kännedom om. 

Ändringsförslag 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpningen av led b ska innehavare 
av tillståndet att bedriva partihandel i de 
fall då läkemedlet kommer från en annan 
partihandlare, antingen själva eller genom 
ett organ som av en behörig myndighet 
ackrediterats för denna uppgift,
kontrollera att denna partihandlare iakttar 
god distributionssed.

Vid tillämpningen av led b ska innehavare 
av tillståndet att bedriva partihandel i de 
fall då läkemedlet kommer från en annan 
partihandlare kontrollera att denna 
partihandlare iakttar god distributionssed
med hjälp av den gemenskapsdatabas som 
avses i artikel 111.6.

Om läkemedlet kommer från tillverkaren 
eller importören ska de kontrollera att 
tillverkaren eller importören innehar 
tillverkningstillstånd.”

Om läkemedlet kommer från tillverkaren 
eller importören ska de kontrollera att 
tillverkaren eller importören innehar 
tillverkningstillstånd med hjälp av den 
gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 111.6.

Om produkterna anskaffas genom handel 
eller förmedling ska de som innehar 
tillståndet för partihandel, handel eller 
förmedling kontrollera att tillverkaren 
eller importören innehar 
tillverkningstillstånd med hjälp av den 
gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 111.6.

Or. en

Motivering

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
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chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Ändringsförslag 324
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpningen av led b ska innehavare 
av tillståndet att bedriva partihandel i de
fall då läkemedlet kommer från en annan 
partihandlare, antingen själva eller genom 
ett organ som av en behörig myndighet 
ackrediterats för denna uppgift,
kontrollera att denna partihandlare iakttar 
god distributionssed.

”Vid tillämpningen av led b ska innehavare 
av tillståndet att bedriva partihandel i de 
fall då läkemedlet kommer från en annan 
partihandlare kontrollera att denna 
partihandlare iakttar god distributionssed 
och innehar tillstånd att bedriva 
partihandel.

Or. es

Motivering

Att en annan partihandlare eller ett annat organ som av hälsovårdsmyndigheterna 
ackrediterats för denna uppgift kontrollerar att god distributionssed iakttas är omotiverat 
eftersom distributionslagren redan inspekteras av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om läkemedlet kommer från tillverkaren
eller importören ska de kontrollera att

Om läkemedlet anskaffas genom handel
eller förmedling ska de som innehar 
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tillverkaren eller importören innehar
tillverkningstillstånd.”

tillståndet för partihandel, handel eller 
förmedling kontrollera att inblandade 
personer eller enheter innehar de 
nödvändiga tillstånden med hjälp av den 
gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 111.6.

Or. en

Motivering

För att se till att alla som deltar i distributionskedjan har tillstånd bör varje deltagare i 
distributionskedjan kontrollera sina partner i distributionskedjan med hjälp av den centrala 
databas som upprättats och drivs av läkemedelsmyndigheten. 

Ändringsförslag 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Artikel 84 ska ersättas med 
följande:

Artikel 84
Kommissionen ska offentliggöra 
riktlinjer för god distributions-, handels-
och förmedlingssed i fråga om läkemedel.
I detta syfte skall den samråda med 
Kommittén för farmaceutiska 
specialiteter och med Farmaceutiska 
kommittén, som inrättats genom rådets 
beslut 75/320/EEG1.
________________
1EGT L 147, 9.6.1975, s. 23.

Or. en

Motivering

För närvarande måste tillverkare uppfylla riktlinjerna för god tillverkningssed och 
partihandlare måste uppfylla riktlinjerna för god distributionssed, men handlare och 
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förmedlare har för närvarande inte någon motsvarande god sed som de måste följa, dvs. 
handels- eller förmedlingssed för läkemedel. Därför bör riktlinjer för god handelssed och 
riktlinjer för god förmedlingssed inrättas.

Ändringsförslag 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Artikel 84 ska ersättas med 
följande:

Artikel 84
Kommissionen ska offentliggöra 
riktlinjer för god distributions-, handels-
och förmedlingssed i fråga om läkemedel.
I detta syfte skall den samråda med 
Kommittén för farmaceutiska 
specialiteter och med Farmaceutiska 
kommittén, som inrättats genom rådets 
beslut 75/320/EEG1.
________________
1EGT L 147, 9.6.1975, s. 23.

Or. en

Motivering

För närvarande måste tillverkare uppfylla riktlinjerna för god tillverkningssed och 
partihandlare måste uppfylla riktlinjerna för god distributionssed. Handlare och förmedlare 
har däremot för närvarande inte någon motsvarande god sed som de måste följa och som 
hänför sig till deras särskilda verksamhet. Detta skapar ett farligt kryphål i 
distributionskedjan. Därför bör även riktlinjer för god handelssed och riktlinjer för god 
förmedlingssed inrättas.



PE439.860v01-00 26/64 AM\808656SV.doc

SV

Ändringsförslag 328
Mario Pirillo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Följande artikel ska införas som 
artikel 84a:

Artikel 84a
Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer 
för specifik god tillverkningssed för aktiva 
farmaceutiska substanser och specifik god 
tillverkningssed för hjälpämnen. I detta 
syfte ska den samråda med Kommittén för 
farmaceutiska specialiteter som inrättades 
genom rådets direktiv 75/319/EEG och 
Farmaceutiska kommittén som inrättades 
genom rådets beslut 75/320/EEG, samt 
beakta gällande system för god 
tillverkningssed, såsom HACCP-systemet 
och ISO9001/ISO22000 samt frivilliga 
regler, t.ex. EEfCI:s regler för god 
tillverkningssed och Ipec-programmets 
riktlinjer för hjälpämnen.

Or. en

Motivering

Både hjälpämnen och aktiva farmaceutiska substanser bör omfattas av de tillämpliga goda 
tillverkningsseder som utvecklats på europeisk nivå. Kommissionen uppmanas utveckla 
särskilda goda tillverkningsseder för aktiva farmaceutiska substanser och särskilda goda 
tillverkningsseder för hjälpämnen. Vad gäller hjälpämnena bör kommissionen beakta 
likvärdiga system i enlighet med EG-förordningarna om HACCP (faroanalys och kritiska 
styrpunkter), EFfCI:s (European Federation for Cosmetics Ingredients) goda tillverkningssed 
för kosmetiska beståndsdelar. Dessa bestämmelser kan även användas i läkemedelseindustrin.
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Ändringsförslag 329
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85a
Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen och efter samråd med 
berörda parter ta fram en strategi för att 
informera om läkemedelsleverantörers 
tillförlitlighet. Strategin ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tillhandahållande av läkemedel och till de 
risker som är förenade med vissa metoder 
för tillhandahållande av läkemedel, 
exempelvis olagliga Internetkanaler.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 330
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VIIa (ny) – artikel 85c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Följande avdelning VIIa och artikel 
85c ska införas efter artikel 85 b:

Avdelning VIIa
INTERNETFÖRSÄLJNING
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Artikel 85c
1. E-apotek ska, i de länder där de tillåts 
verka, vara skyldiga att skaffa ett särskilt 
tillstånd av behörig myndighet.
2. Kommissionen ska anta en 
gemenskapslogotyp för startsidan på 
webbplatser för e-apotek, så att 
allmänheten kan avgöra om en webbplats 
för försäljning av läkemedel är knuten till 
ett registrerat apotek. Logotypen ska vara 
kopplad till en central webbplats på 
medlemsstatsnivå, som ska upprättas av 
medlemsstaten, som gör det möjligt för 
besökaren att kontrollera logotypens 
äkthet och som ger bakgrundsinformation 
om riskerna med att köpa läkemedel på 
Internet. 
3. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att alla registrerade 
webbplatser med apotek som är kopplade 
till apotek inom medlemsstaterna visar 
gemenskapslogotypen som avses i punkt 1 
och förhindra att icke registrerade 
webbplatser med apotek använder 
logotypen och länkar till den centrala 
webbplats som avses i punkt 1.
4. För att genomföra punkt 2 och 3 ska 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 121 a och på de 
villkor som fastställs i artikel 121 b–c, 
anta ett direktiv om följande:  
– Minimikrav för att förhindra att 
förfalskade läkemedel kommer in i 
distributionskedjan och som ska tillämpas 
av medlemsstaterna om de godkänner 
sådana e-apotek. Dessa krav ska också 
hindra återbetalning för läkemedel från 
Internetkällor som saknar tillstånd. 
– Gemenskapslogotypens utformning. 
– Vilken minsta bakgrundsinformation 
som måste ges om riskerna med att köpa 
läkemedel på Internet.
– Särskilda kontrollförfaranden för 
auktorisering av e-apotek.
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Or. en

Motivering

Internet är det främsta införselsättet för förfalskade läkemedel till EU och bör därför tas upp 
i det här direktivet.

Ändringsförslag 331
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VIIa (ny) – artikel 85c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Följande avdelning VIIa och 
artikel 85c ska införas efter artikel 85 b:

Avdelning VII a
INTERNETFÖRSÄLJNING

Artikel 85c
1. Kommissionen ska anta en 
gemenskapslogotyp för startsidan på 
webbplatser för alla godkända 
postorderapotek, så att allmänheten kan 
avgöra om en webbplats för försäljning av 
läkemedel är förenlig med EU:s 
lagstiftning och är knuten till ett 
registrerat apotek. 
Logotypen ska vara kopplad till en central 
webbplats på medlemsstatsnivå, som ska 
upprättas av medlemsstaten, som gör det 
möjligt för besökaren att kontrollera 
logotypens äkthet och som ger detaljerad 
information om lagligheten för de 
respektive postorderapoteken, 
kontaktinformation för att få mer 
upplysningar och lämna klagomål samt 
ytterligare råd om hur ett lagligt 
postorderapotek identifieras, t.ex. genom 
att uppge vem den ansvarige apotekaren 
är.
Lagliga postorderapotek som är lagligt 
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etablerade i unionen och verkar inom den 
inre marknaden måste förtecknas i en 
europeisk databas till vilken den centrala 
webbplatsen på medlemsstatsnivå ska 
vara kopplad. 
Dessa lagförslag ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 121 a och på de 
villkor som fastställs i artikel 121 b–c. 
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, däribland straffåtgärder, för att 
se till att alla lagliga postorderapotek som 
verkar inom det egna territoriet visar 
gemenskapslogotypen som avses i punkt 1 
och förhindra att olagliga webbplatser 
som säljer läkemedel att använda 
logotypen och länkar till den centrala 
webbplats som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Det är av avgörande betydelse att webbplatser knutna till gemenskapslogotypen ger 
anvisningar till besökare hur man gör för att kontrollera lagligheten hos postorderapoteken. 
De måste tillhandahålla detaljerade och ständigt uppdaterade databaser på europeisk nivå. 
Termen ”lämpliga åtgärder” som används i miljöutskottets förslag till betänkande i den
föreslagna artikel 85c.2 är lagstiftningsmässigt svag och måste utvecklas. Stränga 
straffåtgärder med böter och fängelse måste skisseras i direktivet. Punkten bör förlängas och 
dessa frågor diskuteras vidare.

Ändringsförslag 332
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VIIa (ny) – artikel 85c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Följande avdelning VIIa och artikel 
85c ska införas efter artikel 85b:

Avdelning VIIa
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INTERNETFÖRSÄLJNING
Artikel 85c

1. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 121 a och på 
de villkor som fastställs i artikel 121 b–c 
anta en EU-logotyp för startsidan på 
webbplatser för e-apotek, så att 
allmänheten kan avgöra om en webbplats 
för försäljning av läkemedel är knuten till 
ett registrerat apotek. Logotypen ska vara 
kopplad till en central webbplats på 
medlemsstatsnivå, som ska upprättas av 
medlemsstaten, som gör det möjligt för 
besökaren att kontrollera logotypens 
äkthet och som ger bakgrundsinformation 
om riskerna med att köpa läkemedel på 
Internet. 
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att alla registrerade 
webbplatser med apotek som är kopplade 
till apotek inom medlemsstaterna visar 
EU-logotypen som avses i punkt 1 och 
förhindra att icke registrerade 
webbplatser med apotek använder 
logotypen och länkar till den centrala 
webbplats som avses i punkt 1. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 39 i förslaget till betänkande. Internet är det 
främsta införselsättet för förfalskade läkemedel till EU och bör därför tas upp i det här 
direktivet.

Ändringsförslag 333
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VIIa (ny) – artikel 85c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Följande avdelning VIIa och artikel 
85c ska införas efter artikel 85b:

Avdelning VIIa
INTERNETFÖRSÄLJNING

Artikel 85c
1. Kommissionen ska anta en EU-logotyp 
för startsidan på webbplatser för e-apotek, 
så att allmänheten kan avgöra om en 
webbplats för försäljning av läkemedel är 
knuten till ett registrerat apotek. 
Logotypen ska vara manipuleringssäker 
och innehålla egenskaper som försvårar 
att den kopieras och den ska också vara 
kopplad till en central webbplats på 
medlemsstatsnivå, som ska upprättas av 
medlemsstaten, som gör det möjligt för 
besökaren att kontrollera logotypens 
äkthet och som ger bakgrundsinformation 
om riskerna med att köpa läkemedel på 
Internet. 
Dessa lagförslag ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 121 a och på de 
villkor som fastställs i artikel 121 b–c. 
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att alla registrerade 
webbplatser med apotek som är kopplade 
till apotek inom medlemsstaterna visar 
EU-logotypen som avses i punkt 1 och 
förhindra att icke registrerade 
webbplatser med apotek använder 
logotypen och länkar till den centrala 
webbplats som avses i punkt 1. 

Or. en

Motivering

Internet är det främsta införselsättet för förfalskade läkemedel till EU och 
säkerhetsegenskaperna på auktoriserade webbplatser som säljer läkemedel bör därför vara 
säkra och innehålla en manipuleringssäker logotyp som förhindrar kopiering. 
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Ändringsförslag 334
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Avdelning VIIa (ny) – artikel 85c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14 a)Följande avdelning VIIa och artikel 
85c ska införas efter artikel 85 b:

”AVDELNING VIIa
INTERNETFÖRSÄLJNING

Artikel 85c
1. Internetförsäljning av alla läkemedel 
och farmaceutiska specialiteter ska vara 
förbjudet, utan att det påverkar nationella 
bestämmelser om det motsatta som gällde 
vid detta direktivs ikraftträdande.
2. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att höja medvetenheten bland 
allmänheten om hälsoriskerna med att 
köpa läkemedel på Internet.
Kommissionen ska anta dessa åtgärder 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 121a-c.
3. Medlemsstater som tillåter 
Internetförsäljning den dag då detta 
direktiv träder i kraft ska se till att 
försäljningen övervakas kontinuerligt av 
ett utsett organ och vidta rättsliga 
åtgärder om detta direktiv inte följs.”

Or. it
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Ändringsförslag 335
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Följande artikel 85d ska införas:
Artikel 85d

1. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna besluta om åtgärder för 
att öka medvetenheten bland allmänheten 
om att handla läkemedel på lagliga 
postorderapotek är minst lika säkert som 
att handla dem på vanliga apotek eller på 
sjukhus- eller branschapotek. Men där 
postorderapotek redan förekommer eller 
planeras ska dessa 
informationskampanjer också ta upp 
hälsoriskerna i samband med 
läkemedelsinköp på olagliga webbplatser 
och innehålla följande:
– Avsaknaden av råd från kvalificerade 
hälsovårdsspecialister. 
– Avsaknaden av säkerhets- och 
kvalitetsgarantier på de produkter som 
säljs.
Informationskampanjerna måste därför 
även belysa följande säkerhetsfrågor:
– Lättillgängliga förteckningar över 
lagliga postorderapotek.
– Ytterligare säkerhetsråd om hur man 
kontrollerar webbplatsernas autenticitet.
– Användningen av EU-logotypen som ett 
officiellt certifikat för lagliga 
postorderapotek.
– Säkerhetsråd som tydligt visas på 
sökmotorernas resultatsidor vid sökning 
på läkemedel på Internet.
Dessa informationskampanjer ska vara 
balanserade vad gäller riskerna och 
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fördelarna med att handla läkemedel på 
nätet. Postorderapotek ska skyddas från 
informationskampanjer som medvetet 
eller omedvetet beskriver dem som osäkra 
och av låg kvalitet.
Dessa lagförslag ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 121 a och på de 
villkor som fastställs i artikel 121 b–c.

Or. en

Motivering

Folkupplysningskampanjer har stor betydelse för att informera de europeiska kunderna om 
riskerna med att köpa läkemedel från olagliga postorderapotek. Eftersom lagliga apotek 
hotar existerande apotek utsätts de regelbundet för skrämselkampanjer som utger sig för att 
vara informationskampanjer. Detta leder till att allmänheten tror att alla nätapotek är 
farliga. De måste skyddas från sådana falska kampanjer.

Ändringsförslag 336
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Följande artikel 85d ska införas:
Artikel 85d

1. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 121 a och på 
de villkor som fastställs i artikel 121 b–c 
besluta om åtgärder för att höja 
medvetenheten bland allmänheten om 
riskerna med att handla läkemedel på
Internet, och som kan omfatta följande:
– Varningar överst på resultatsidan i 
sökmotorer vid sökning efter läkemedel på 
Internet.
– Allmänna informationskampanjer i 
samarbete med medlemsstaterna.
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– Lättillgängliga förteckningar över 
ackrediterade e-apotek.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 40 i förslaget till betänkande. Det är viktigt 
att höja medvetenheten bland allmänheten om farorna med förfalskade läkemedel.

Ändringsförslag 337
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Följande artikel 85d ska införas:
Artikel 85d

1. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att höja medvetenheten bland 
allmänheten om riskerna med att handla 
läkemedel på Internet, och som kan 
omfatta följande:
– Allmänna informationskampanjer i 
samarbete med medlemsstaterna.

– Lättillgängliga förteckningar över 
ackrediterade e-apotek.

Dessa lagförslag ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 121 a och på de 
villkor som fastställs i artikel 121 b–c.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att höja medvetenheten bland allmänheten om farorna med förfalskade 
läkemedel. Förslaget att placera varningstexter överst på resultatsidan i sökmotorer vid 
sökning efter läkemedel på Internet är både ogenomförbart och opraktiskt. Övriga 
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säkerhetsdetaljer i detta ändringsförslag är tillräckliga för att öka allmänhetens medvetenhet 
om förfalskade läkemedel i EU.

Ändringsförslag 338
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) Följande artikel 85e ska införas:
Artikel 85d

Medlemsstaterna ska se till att alla lagliga 
postorderapotek som verkar på den inre 
marknaden följer de professionella 
standarderna och riktlinjerna för e-
apotekstjänster, däribland särskilda etiska 
regler. Alla postorderapotek är skyldiga 
att på ett tydligt sätt publicera 
uppförandekoden på sina webbplatser 
samt ange kontaktuppgifter för klagomål.
Medlemsstaterna ska se till att ett utsett 
organ kontinuerligt övervakar 
försäljningen av läkemedel på Internet 
samt vidta rättsliga åtgärder, inklusive 
straffåtgärder, om detta direktiv inte följs.

Or. en

Motivering

EAMSP bör utveckla en uppförandekod, då de redan utvecklat en uppsättning standarder 
baserade på de som Royal Pharmaceutical Society använder i Storbritannien. De är sedan 
2003 den nationella standarden i Tyskland (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Utsedda 
övervakningsorgan måste stå i kontakt med Internetleverantörer för att förhindra olagliga 
webbplatser. Stränga straffåtgärder med böter och fängelse måste skisseras i direktivet. 
Punkten bör förlängas och dessa frågor diskuteras vidare. 
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Ändringsförslag 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14d (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14d) Följande artikel 85f ska införas:
Artikel 85f

Ingenting i detta direktiv ska påverka 
medlemsstaternas rätt att begränsa eller 
förbjuda försäljning av receptbelagda 
läkemedel på Internet.

Or. en

Motivering

Flera medlemsstater begränsar för närvarande försäljningen av receptbelagda läkemedel på 
Internet. Sådana begränsningar bör fortsatt vara tillåtna . 

Ändringsförslag 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14e (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14e) Följande artikel ska införas:
Artikel 88aa

Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen och efter samråd med 
berörda parter ta fram en strategi för att 
informera om tillförlitligheten hos olika 
metoder för tillhandahållande av 
läkemedel. Strategin ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tillhandahållande av läkemedel och till de 
risker som är förenade med vissa metoder 
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för tillhandahållande av läkemedel och 
den olagliga handeln på Internet.

Or. en

Motivering

Internet är den huvudsakliga källan för läkemedelsförfalskningar. Allmänheten bör 
informeras om att inte beställa läkemedel genom illegala distributionskanaler. 
Informationskampanjer för allmänheten bör särskilt främjas, såväl i medlemsstaterna som i 
hela Europa.

Ändringsförslag 341
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14e (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14e) Följande artikel 88aa skall införas: 
Artikel 88aa

Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen och efter samråd med 
berörda parter ta fram en strategi för att 
informera om läkemedelsleverantörers 
tillförlitlighet. Strategin ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tillhandahållande av läkemedel och till de 
risker som är förenade med vissa metoder 
för tillhandahållande av läkemedel, 
exempelvis olagliga Internethandlare.

Or. en

Motivering

Internet är den huvudsakliga källan för läkemedelsförfalskningar. Allmänheten bör kraftfullt 
avrådas från att beställa läkemedel genom illegala distributionskanaler. Därför bör 
informationskampanjer i frågan genomföras på både medlemsstats- och EU-nivå.
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Ändringsförslag 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led -a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

1. De behöriga myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten skall under 
byråns samordning genom upprepade 
och vid behov oanmälda inspektioner se 
till att de rättsliga kraven i fråga om 
läkemedel uppfylls och, när det är 
lämpligt, ge ett officiellt 
läkemedelslaboratorium eller ett annat 
laboratorium som utsetts för detta 
ändamål i uppdrag att göra 
stickprovskontroller. Sådana inspektioner 
skall genomföras av tjänstemän som 
företräder den behöriga myndigheten, 
med befogenhet att
(a) inspektera enheter för tillverkning av 
läkemedel, […] försäljningsavdelningar 
och varje laboratorium som innehavare 
av tillverkningstillstånd anförtrott 
uppgiften att svara för de kontroller som 
avses i artikel 20,
(b) ta prov, […]
(c) granska alla handlingar av betydelse 
för inspektionen under iakttagande av 
de bestämmelser som gällde i 
medlemsstaterna den 21 maj 1975 och 
som innebär inskränkningar i rätten att 
kräva redovisning av 
tillverkningsmetod.

Or. en

Motivering

För att säkerställa läkemedels säkerhet är det viktigt med noggrannare och systematiska 
inspektioner.
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Ändringsförslag 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 111.1 ska andra stycket
ersättas med följande: 
2. De behöriga myndigheterna ska
genomföra upprepade och vid behov 
oanmälda inspektioner i lokaler som 
tillhör tillverkare, distributörer eller 
importörer av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial, […] i 
lokaler som tillhör innehavare av 
godkännanden för tillverkning, i lokaler 
som tillhör handlare och förmedlare av 
läkemedel eller i lokaler som tillhör 
tillverkare, importörer och distributörer 
av hjälpämnen, där det finns goda skäl 
att, på grundval av information som 
myndigheterna har tillgång till eller på 
grundval av tidigare fall, misstänka att de
rättsliga förpliktelserna eller riktlinjerna
inte följs. Sådana inspektioner får också 
göras på begäran av en medlemsstat, 
kommissionen eller myndigheten.

Or. en

Motivering

För att säkerställa läkemedels säkerhet är det viktigt med noggrannare och systematiska 
inspektioner.
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Ändringsförslag 344
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 111.1 ska andra stycket 
ersättas med följande: 
Den behöriga myndigheten ska också 
utan förvarning genomföra inspektioner 
hos tillverkare, distributörer eller 
importörer av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial vid 
tillverkning av läkemedel och i lokaler
som tillhör tillverkare eller importörer 
eller distributörer av hjälpämnen, om den 
anser att det finns skäl att förmoda att 
de principer och riktlinjer för god 
tillverkningssed som avses i artikel 47 
inte följs. Sådana inspektioner får också 
göras på begäran av en medlemsstat, 
kommissionen eller myndigheten.
Den behöriga myndigheten ska också 
genomföra oanmälda inspektioner i 
lokaler i tredjeländer som tillhör 
tillverkare av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial och av 
hjälpämnen. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 42 i förslaget till betänkande. Om de 27 
medlemsstaterna samt USA, Kanada och Schweiz samlar sina resurser under samordning av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten kan varje enskild tillverkare av aktiva farmaceutiska 
substanser utanför gemenskapen inspekteras och därmed kan förfalskning av aktiva 
farmaceutiska substanser effektivt bekämpas.
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Ändringsförslag 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 111.1 ska andra stycket 
ersättas med följande: 
Den behöriga myndigheten ska också 
genomföra rutininspektioner eller
oanmälda inspektioner hos tillverkare, 
distributörer eller importörer av aktiva 
substanser som används som 
utgångsmaterial vid tillverkning av 
läkemedel eller i lokaler som tillhör 
innehavare av godkännanden för 
försäljning och i lokaler som tillhör 
tillverkare, importörer eller distributörer 
av hjälpämnen, om den anser att det 
finns skäl att förmoda att de principer 
och riktlinjer för god tillverkningssed 
som avses i artikel 47 inte följs. Sådana 
inspektioner ska också göras på begäran 
av en medlemsstat, kommissionen eller 
myndigheten.
Den behöriga myndigheten ska också 
genomföra oanmälda inspektioner i 
lokaler i tredjeländer som tillhör 
tillverkare av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial och av 
hjälpämnen. 

Or. en

Motivering

Liten ändring av föredragandens ändringsförslag 2. Inspektionerna ska vara obligatoriska 
om de görs på begäran av en medlemsstat, kommissionen eller myndigheten.
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Ändringsförslag 346
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 - led aa (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 1 andra stycket ska ersättas 
med följande:
Den behöriga myndigheten ska ha ett 
tillsynssystem som ska omfatta 
- regelbundna inspektioner inom EU vid 
anläggningar tillhörande tillverkare eller 
importörer av verksamma ämnen som 
används som utgångsmaterial och
- en effektiv uppföljning av 
inspektionerna.
När det finns anledning att misstänka att 
lagstiftning eller riktlinjer om god 
tillverkningssed, som avses i artikel 47, 
inte följs får den behöriga myndigheten 
utföra inspektioner vid anläggningar 
tillhörande tillverkare eller importörer av 
hjälpämnen. 
Inspektionerna får utföras även vid 
anläggningar tillhörande innehavare av 
tillstånd för försäljning, distributörer och 
handlare med läkemedel.
Inspektioner inom EU och i tredje länder 
får utföras på begäran av en medlemsstat, 
kommissionen eller 
läkemedelsmyndigheten.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skärpa kontrollen av alla de aktörer vars verksamhet 
påverkar läkemedlens kvalitet men på ett sätt som överensstämmer med tillgängliga resurser. 
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Ändringsförslag 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Efter varje sådan inspektion som avses 
i punkt 1 ska den behöriga myndigheten 
rapportera huruvida tillverkaren, 
importören eller partihandlaren rättar sig 
efter de principer och riktlinjer för god 
tillverkningssed och god distributionssed 
som avses i artiklarna 47 och 84 eller 
huruvida innehavaren av godkännandet för 
försäljning uppfyller kraven i 
avdelning IX.

”3. Efter varje sådan inspektion som avses 
i punkt 1 ska den behöriga myndigheten 
rapportera huruvida tillverkaren, 
importören, partihandlaren, handlaren 
eller förmedlaren rättar sig efter de 
principer och riktlinjer för god 
tillverkningssed och god distributions-, 
handels- och förmedlingssed som avses i 
artiklarna 47 och 84 eller huruvida 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning uppfyller kraven i 
avdelning IX.

Den behöriga myndigheten ska se till att 
den tillverkare, importör, innehavare av ett 
godkännande för försäljning eller 
partihandlare som var föremål för 
inspektionen får ta del av innehållet i 
rapporten. 

Den behöriga myndigheten ska se till att 
den tillverkare, importör, innehavare av ett 
godkännande för försäljning eller 
partihandlare, innehavare av ett 
godkännande för handel eller innehavare 
av ett godkännande för förmedling som 
var föremål för inspektionen får ta del av 
innehållet i rapporten.

Innan rapporten antas ska den behöriga 
myndigheten ge den berörda tillverkaren, 
importören, innehavaren av godkännandet 
för försäljning eller partihandlaren tillfälle 
att inkomma med synpunkter.”

Innan rapporten antas ska den behöriga 
myndigheten ge den berörda tillverkaren, 
importören, innehavaren av godkännandet 
för försäljning, partihandlaren, handlaren
eller förmedlaren tillfälle att inkomma 
med synpunkter.”

Or. en

Motivering

För tillfället måste tillverkare följa god tillverkningssed och partihandlare måste följa god 
distributionssed, medan handlare och förmedlare inte behöver följa några standarder. För att 
således råda bot på den svagaste länken i distributionskedjan är det viktigt att handlare och 
förmedlare följer riktlinjer som god handelssed och god förmedlingssed, vilka har tagits fram 
särskilt med tanke på personer eller enheter som ägnar sig åt handel eller förmedling av 
läkemedel.
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Ändringsförslag 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Inom 90 dagar efter en sådan 
inspektion som avses i punkt 1 ska ett intyg 
om god tillverkningssed eller god 
distributionssed utfärdas för tillverkaren, 
importören eller partihandlaren om 
inspektionen leder till slutsatsen att 
tillverkaren följer de principer och 
riktlinjer för god tillverkningssed eller god 
distributionssed som fastställs i
gemenskapslagstiftningen.

”5. Inom 90 dagar efter en sådan 
inspektion som avses i punkt 1 ska ett intyg 
om god tillverkningssed, god 
distributionssed, god handelssed eller god 
förmedlingssed utfärdas för tillverkaren, 
importören, partihandlaren, handlaren 
eller förmedlaren om inspektionen leder 
till slutsatsen att tillverkaren följer de 
principer och riktlinjer för god 
tillverkningssed, god distributionssed, god 
handelssed och god förmedlingssed som 
fastställs i unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

För tillfället måste tillverkare följa god tillverkningssed och partihandlare måste följa god 
distributionssed, medan handlare och förmedlare inte behöver följa några standarder. För att 
således råda bot på den svagaste länken i distributionskedjan är det viktigt att handlare och 
förmedlare följer riktlinjer som god handelssed och god förmedlingssed, vilka har tagits fram 
särskilt med tanke på personer eller enheter som ägnar sig åt handel eller förmedling av 
läkemedel.

Ändringsförslag 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska införa de intyg om 6. Medlemsstaterna ska införa de intyg om 
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god tillverkningssed och god 
distributionssed som de utfärdar i en 
gemenskapsdatabas som 
läkemedelsmyndigheten ska förvalta på 
gemenskapens vägnar.

god tillverkningssed, god distributionssed, 
god handelssed eller god förmedlingssed
som de utfärdar i en gemenskapsdatabas 
som läkemedelsmyndigheten ska förvalta 
på gemenskapens vägnar.

Or. en

Motivering

För tillfället måste tillverkare följa god tillverkningssed och partihandlare måste följa god 
distributionssed, medan handlare och förmedlare inte behöver följa några standarder. För att 
således råda bot på den svagaste länken i distributionskedjan är det viktigt att handlare och 
förmedlare följer riktlinjer som god handelssed och god förmedlingssed, vilka har tagits fram 
särskilt med tanke på personer eller enheter som ägnar sig åt handel eller förmedling av 
läkemedel.

Ändringsförslag 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska införa de intyg om 
god tillverkningssed och god 
distributionssed som de utfärdar i en 
gemenskapsdatabas som 
läkemedelsmyndigheten ska förvalta på 
gemenskapens vägnar.

6. Medlemsstaterna ska införa de intyg om 
god tillverkningssed, god distributionssed, 
god handelssed eller god förmedlingssed
som de utfärdar i en gemenskapsdatabas 
som läkemedelsmyndigheten ska förvalta 
på gemenskapens vägnar.

(Övergripande ändring; om förslaget antas 
bör denna ändring genomföras generellt).

Or. en

Motivering

För att se till att alla som deltar i distributionskedjan har tillstånd bör varje deltagare i 
distributionskedjan kontrollera sina partner i distributionskedjan med hjälp av den centrala 
databas som upprättats och drivs av läkemedelsmyndigheten.
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Ändringsförslag 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led c
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en sådan inspektion som avses i 
punkt 1 leder till slutsatsen att tillverkaren 
inte följer de principer och riktlinjer för 
god tillverkningssed eller god 
distributionssed som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen, ska en uppgift 
om detta införas i den gemenskapsdatabas 
som avses i punkt 6.”

7. Om en sådan inspektion som avses i 
punkt 1 leder till slutsatsen att tillverkaren 
inte följer de principer och riktlinjer för 
god tillverkningssed, god distributionssed, 
god handelssed eller god förmedlingssed
som fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
ska en uppgift om detta införas i den 
gemenskapsdatabas som avses i punkt 6.

Or. en

Motivering

För tillfället måste tillverkare följa god tillverkningssed och partihandlare måste följa god 
distributionssed, medan handlare och förmedlare inte behöver följa några standarder. För att 
således råda bot på den svagaste länken i distributionskedjan är det viktigt att handlare och 
förmedlare följer riktlinjer som god handelssed och god förmedlingssed, vilka har tagits fram 
särskilt med tanke på personer eller enheter som ägnar sig åt handel eller förmedling av 
läkemedel.

Ändringsförslag 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta utförliga riktlinjer 
om principerna för inspektioner enligt
artikel 111.

Kommissionen ska anta utförliga riktlinjer 
om principerna för inspektioner enligt
artikel 111 och särskilt för de 
unionsmyndigheter eller nationella 
myndigheter som ansvarar för att utföra 
inspektionerna.
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Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att den första inspektionen ska genomföras inom tre år efter det att 
tredjelandet tagits upp i förteckningen i artikel 111b. Den bör i stället genomföras innan 
tredjelandet tas upp i förteckningen, inte minst på grundval av artikel 15.2, där det fastställs 
att behöriga personer i EU-företag inte har någon skyldighet att genomföra inspektioner av 
produkter från länder med vilka gemenskapen slutit avtal som säkerställer att produkterna 
uppfyller den standard som krävs.

Ändringsförslag 353
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111b – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på begäran av ett 
tredjeland genom ett beslut ta upp landet i 
en förteckning, om dess regelverk för 
aktiva substanser som exporteras till 
gemenskapen samt övervakningen och 
kontrollen av efterlevnaden av regelverket 
säkerställer ett skydd för folkhälsan som är
likvärdigt med gemenskapens. Härvid ska 
särskild hänsyn tas till

1. Kommissionen ska på begäran av ett 
tredjeland bedöma om dess regelverk för 
aktiva substanser och hjälpämnen som 
exporteras till gemenskapen samt 
övervakningen och kontrollen av 
efterlevnaden av regelverket säkerställer en 
skyddsnivå för folkhälsan som är likvärdig 
med unionens. Om bedömningen 
bekräftat detta ska kommissionen genom 
beslut ta upp tredjelandet i en förteckning. 
I bedömningen ska särskild hänsyn tas till

Or. en

Ändringsförslag 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111b – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på begäran av ett 
tredjeland genom ett beslut ta upp landet i 
en förteckning, om dess regelverk för 
aktiva substanser som exporteras till 
gemenskapen samt övervakningen och 
kontrollen av efterlevnaden av regelverket 
säkerställer ett skydd för folkhälsan som är 
likvärdigt med gemenskapens. Härvid ska 
särskild hänsyn tas till

1. Kommissionen ska på begäran av ett 
tredjeland och efter godkänd inspektion av 
behörig myndighet enligt artikel 111a
genom ett beslut ta upp landet i en 
förteckning, om dess regelverk för aktiva 
substanser som exporteras till 
gemenskapen samt övervakningen och 
kontrollen av efterlevnaden av regelverket 
säkerställer ett skydd för folkhälsan som är 
likvärdigt med gemenskapens. Härvid ska 
särskild hänsyn tas till

Or. en

Motivering

Genom att den första inspektionen mot bakgrund av det undantag som anges i artikel 51.2 ska 
utföras först tre år efter det att tredjelandet förts upp på listan enligt artikel 111 b innebär det
att den berörda produkten släpps ut på EU:s marknad och distribueras till allmänheten utan 
att den har genomgått någon form av kontroll.

Ändringsförslag 355
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111b – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) hur regelbundet det företas inspektioner 
av tillverkningssed,

(b) hur regelbundet det företas upprepade 
och oanmälda inspektioner av god
tillverkningssed,

Or. en

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag 356
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i enlighet med
förfarandet i artikel 121.2 anta riktlinjer
där kraven i punkt 1 a–d anges i detalj.

2. Kommissionen ska med hjälp av 
delegerade akter, i enlighet med artikel 
121a och på de villkor som ges i 
artiklarna 121b och 121c, anta kriterier
där kraven i punkt 1 a–d anges i detalj.

Or. en

Ändringsförslag 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 111b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
regelbundet kontrollera om de villkoren i 
punkt 1 uppfylls. Den första kontrollen ska 
göras inom tre år från det att landet har 
förtecknats i enlighet med punkt 1.”

3. Kommissionen ska i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
regelbundet kontrollera om de villkoren i 
punkt 1 uppfylls. Den första kontrollen ska 
göras för att bekräfta att kriterierna i 
punkt 1 följs och ska upprepas med jämna 
mellanrum, minst vart tredje år.

Or. en

Motivering

Genom att den första inspektionen mot bakgrund av det undantag som anges i artikel 51.2 ska 
utföras först tre år efter det att tredjelandet förts upp på listan enligt artikel 111b innebär det 
att den berörda produkten släpps ut på EU:s marknad och distribueras till allmänheten utan 
att den har genomgått någon form av kontroll.
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Ändringsförslag 358
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska utfärda 
den ackreditering som avses i 
artiklarna 46 f och 80 b om sökanden kan 
visa att denne är kvalificerad att 
kontrollera att god tillverkningssed 
iakttas, eller när det gäller partihandlare, 
att god distributionssed iakttas.

utgår

Or. es

Motivering

Ackreditering av aktörer som ska kontrollera att tillverkare av verksamma ämnen iakttar god 
tillverkningssed eller att god distributionssed iakttas är ineffektivt i förhållande till de 
resurser detta skulle kräva och skulle inte medföra några ytterligare garantier för skydd av 
EU-medborgarna.

Ändringsförslag 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Den behöriga myndigheten ska utfärda 
den ackreditering som avses i 
artiklarna 46 f och 80 b om sökanden kan 
visa att denne är kvalificerad att kontrollera 
att god tillverkningssed iakttas, eller när 
det gäller partihandlare, att god 
distributionssed iakttas.

Den behöriga myndigheten ska utfärda den 
ackreditering som avses i artiklarna 46 f 
och 80 b om sökanden kan visa att denne är 
kvalificerad att kontrollera att god 
tillverkningssed iakttas, eller när det gäller 
partihandlare, att god distributionssed 
iakttas, eller när det gäller handlare, att 
god handelssed iakttas eller, när det gäller 
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förmedlare, att god förmedlingssed 
iakttas.

Or. en

Motivering

För tillfället måste tillverkare följa god tillverkningssed och partihandlare måste följa god 
distributionssed, medan handlare och förmedlare inte behöver följa några motsvarande 
standarder. För att således råda bot på den svagaste länken i distributionskedjan är det 
viktigt att handlare och förmedlare följer riktlinjer som god handelssed och god 
förmedlingssed, vilka har tagits fram särskilt med tanke på personer eller enheter som ägnar 
sig åt handel eller förmedling av läkemedel.

Ändringsförslag 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vid tillämpningen av 
detta direktiv vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna på läkemedelsområdet och 
tullmyndigheterna samarbetar.

1. Medlemsstaterna ska vid tillämpningen 
av detta direktiv vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna på läkemedelsområdet och 
tullmyndigheterna samarbetar. I detta syfte 
ska medlemsstaterna se till, i samarbete 
med yrkesverksamma inom hälsovården, 
däribland läkemedelsindustrin, att främja 
utbildningen av tulltjänstemännen inför 
den utmaning som förfalskade läkemedel 
utgör. 
Denna samordning bör förstärkas genom 
internationella samarbetsprogram i 
kommissionens regi. 
2. Medlemsstaterna ska se till att 
tulltjänstemännen får tillgång till 
nödvändiga medel och att de har tillgång 
till nödvändig teknisk utrustning, särskilt 
för att upptäcka förfalskade läkemedel.
3. Kommissionen ska lägga fram en 
rapport om vilka åtgärder den vidtagit i 
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denna fråga 36 månader efter att detta 
direktiv trätt i kraft. 

Or. fr

Motivering

Att utbilda tulltjänstemän är ett effektivt sätt att bekämpa förfalskade läkemedel. Dessutom är 
det lämpligt att se till att en anpassad utbildning erbjuds yrkesverksamma inom tullväsendet. 
Utöver detta behöver tulltjänstemännen få tillgång till nödvändig teknisk utrustning för att 
kunna utföra sina uppdrag på effektivast möjliga sätt.

Ändringsförslag 361
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118ba
De påföljder som avses i artikel 118b bör 
vara likvärdiga med dem som tillämpas 
för illegala narkotikarelaterade 
handlingar och bör vara likvärdiga i alla 
medlemsstater i enlighet med 
Europarådets konvention om förfalskning 
av läkemedel och liknande brott som 
innebär hot mot folkhälsan.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 44 i förslaget till betänkande.
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Ändringsförslag 362
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118bb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118bb
Kommissionen ska upprätta ett nätverk 
mellan kommissionen, Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna för att 
säkerställa ett informationsutbyte om 
åtgärderna mot förfalskning av 
läkemedel, inbegripet påföljderna. 
Nätverket ska syfta till att fastställa bästa 
praxis och ska bidra till ökat samarbete 
när det gäller förebyggande verksamhet 
och efterlevnadsåtgärder. Kommissionen, 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska årligen rapportera 
till nätverket om de åtgärder de har 
vidtagit. 

Or. en

Motivering

Ett utbyte av information och bästa praxis kommer att bidra till att efterlevnaden förbättras 
och till att det införs enhetliga påföljder i EU. Däremot finns det ingen anledning för 
Kommissionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna att årligen rapportera till nätverket om de åtgärder de har vidtagit.

Ändringsförslag 363
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118ca (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118ca
Kommissionen ska se till att beslag av 
misstänkta produkter inte hindrar 
handeln med lagliga generiska 
farmaceutiska produkter.
Kommissionen ska, i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 
juli 2003 om tullmyndigheternas 
ingripande mot varor som misstänks göra 
intrång i vissa immateriella rättigheter 
och om vilka åtgärder som skall vidtas 
mot varor som gör intrång i sådana 
rättigheter, se till att misstänkta produkter 
kan kvarhållas en kort tid i syfte att 
genomföra nödvändiga kontroller för att 
fastställa om produkterna, däribland 
aktiva farmaceutiska substanser, har 
förfalskats.

Or. en

Motivering

Den olaga handeln med förfalskade läkemedel är global. Förfalskade produkter passerar 
transitzoner som behöver kontrolleras bättre utan att det hindrar den lagliga handeln. Av 
folkhälsoskäl, knutna till hotet från distribution och användning av förfalskade läkemedel, 
och i en anda av samarbete med tredjeländer som drabbas av dessa produkter, måste 
tullingripandena syfta till att skydda patienterna.

Ändringsförslag 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118ca
Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna stödja utarbetandet av 
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en internationell FN-konvention om 
kampen mot förfalskade läkemedel för att 
skärpa straffen för 
läkemedelsförfalskning.

Or. fr

Motivering

Förfalskningen av läkemedel sker numera inom internationella kriminella nätverk, och vi kan 
inte angripa detta folkhälsoproblem endast inom våra europeiska gränser.  

Ändringsförslag 365
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118cb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118cb
Kommissionen ska tillsammans med
medlemsstaterna utarbeta samordnade 
åtgärder med de behöriga myndigheterna 
i tredjeländerna för att inspektera 
transitområden där läkemedel lagras.
Kommissionen ska se till att 
beslagtagandet av misstänkta produkter 
inte hindrar den lagliga handeln med 
generiska läkemedel. 
Kommissionen ska genom sitt 
internationella samarbete se till att det 
blir möjligt att beslagta misstänkta 
produkter för att nödvändiga kontroller 
ska kunna utföras.

Or. fr

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt övervakningen av transitområden i samarbete med de 
behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet. Det viktigaste skälet bakom dessa 
åtgärder är folkhälsoriskerna som distributionen av förfalskade läkemedel utgör, och de ska 
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ske i en anda av samarbete med lokala myndigheter och för att skydda patienterna.

Ändringsförslag 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 118cc (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118cc
Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna organisera en 
informationskampanj för allmänheten om 
farorna med förfalskade läkemedel, 
däribland riskerna med 
Internetförsäljning.

Or. fr

Motivering

Med tanke på riskerna för folkhälsan och den ökande förfalskningen av läkemedel på Internet 
samt den verksamhet som förfalskarna bedriver är det viktigt att öka allmänhetens kunskaper 
om riskerna med förfalskade läkemedel. 

Ändringsförslag 367
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 121a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Följande artikel 121a skall införas: 
Artikel 121a

Utövande av delegering
(1)Befogenheterna att anta delegerade 
akter enligt artikel 52b ska tilldelas 
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kommissionen på obestämd tid.
(2) Så snart den antar en delegerad akt 
ska kommissionen samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
(3) Befogenheterna att anta delegerade 
akter ska tilldelas kommissionen på de 
villkor som fastställs i artiklarna 121b och 
121c.

Or. en

Ändringsförslag 368
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 121b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Följande artikel 121b ska införas: 
Artikel 121b

Återkallande av delegering
1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 52b kan återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska sträva efter att
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen i rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen 
därtill.
3. Beslutet om återkallande ska innebära 
att den delegering av befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det ska 
få verkan omedelbart eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Det ska inte 
påverka giltigheten hos delegerade akter 
som redan är i kraft. Det skall 
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offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

Or. en

Ändringsförslag 369
Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 121c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Följande artikel 121c ska införas: 
Artikel 121c

Invändningar mot delegerade akter
1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
två månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader. 
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet har invänt mot den delegerade akten 
ska akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som anges i denna.
3. Om Europaparlamentet eller rådet gör 
invändningar mot den delegerade akten 
ska den inte träda i kraft. Den institution 
som gör invändningar ska ange skälen till 
sina invändningar mot den delegerade 
akten.

Or. en
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Ändringsförslag 370
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv påverkar inte på något 
sätt medlemsstaternas rätt att begränsa 
eller förbjuda försäljning av 
receptbelagda läkemedel via Internet.

Or. it

Motivering

I dagsläget har flertalet medlemsstater restriktioner mot läkemedelsförsäljning via Internet. 
Sådana restriktioner bidrar bland annat till att minska möjligheterna för förfalskare att göra 
läkemedelsförfalskningar tillgängliga för allmänheten. Av hänsyn till folkhälsan och i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen bör dessa restriktioner vara tillåtna även i 
fortsättningen.

Ändringsförslag 371
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De säkerhetsdetaljer för e-apotek som 
fastställs i denna lagstiftning ska finnas 
på plats inom två år efter det här 
direktivets ikraftträdande. Kommissionen 
ska också lämna en bedömningsrapport 
till Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o i direktiv 2001/83/EG 
och hur mycket de beräknas ha bidragit 
till att minska antalet förfalskade 
läkemedel i den lagliga 
distributionskedjan i Europa. Rapporten 
ska innehålla en bedömning av 
säkerhetsdetaljerna för andra kategorier 
av läkemedel och e-apotek, däribland 
receptfria läkemedel enligt definitionen i 
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avdelning VI i direktiv 2001/83/EG. 
Kommissionen ska, om så är lämpligt, 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet inom ett år efter publiceringen 
av detta betänkande. 

Or. en

Motivering

E-apotek är en viktig aspekt av handeln med förfalskade läkemedel och därför ska varje 
säkerhetsdetalj som införts på sådana webbsidor till följd av denna lagstiftning granskas efter 
två år. Vissa receptfria läkemedel är utsatta för förfalskning och en bedömning av dessa bör 
också ingå i denna granskning. Kommissionen måste här överväga att också receptfria 
läkemedel ska omfattas utifrån en riskbaserad strategi.

Ändringsförslag 372
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 bis. Senast tre år efter det att detta 
direktiv trätt i kraft ska kommissionen 
lägga fram en bedömningsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
appliceringen av de säkerhetsdetaljer som 
avses i artikel 54 o i direktiv 2001/83/EG 
och hur mycket de har bidragit till att 
minska antalet förfalskade läkemedel i 
den lagliga distributionskedjan i EU. 
Rapporten ska innehålla en bedömning av 
säkerhetsdetaljerna för andra kategorier 
av läkemedel, inbegripet receptfria 
läkemedel enligt avdelning VI i 
direktiv 2001/83/EG.

Or. fr

Motivering

Samtliga läkemedel utgör en speciell produktkategori och om de förfalskas kan det få
katastrofala effekter på patienternas hälsa.



AM\808656SV.doc 63/64 PE439.860v01-00

SV

Ändringsförslag 373
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ingenting i detta direktiv ska påverka 
medlemsstaternas rätt att begränsa eller 
förbjuda försäljning av receptbelagda 
läkemedel på Internet.

Or. en

Motivering

Den stora majoriteten av medlemsstaterna begränsar för närvarande försäljningen av 
receptbelagda läkemedel på Internet. I syfte att skydda folkhälsan, och i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, måste man även i fortsättningen tillåta sådana begränsningar.

Ändringsförslag 374
Crescenzio Rivellini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen inte på 
något sätt påverka medlemsstaternas rätt 
att begränsa försäljning av receptbelagda 
läkemedel via Internet 

Or. it

Motivering

I dagsläget har flertalet medlemsstater restriktioner mot läkemedelsförsäljning via Internet. 
Sådana restriktioner har visat sig effektiva när det gäller att minska möjligheterna för 
förfalskare att göra läkemedelsförfalskningar tillgängliga för allmänheten. Av hänsyn till 
folkhälsan och i överensstämmelse med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen bör 
dessa restriktioner vara tillåtna även i fortsättningen om de visar sig effektiva när det gäller 
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att förhindra förfalskade läkemedel.  


