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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 
Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2001/83/EG för att förhindra att läkemedel som är förfalskade med avseende på 
identitet, historia eller ursprung kommer in i den lagliga distributionskedjan
(KOM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0668),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0513/2008),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet noterar att ordalydelsen i vissa bestämmelser i det föreslagna 
direktivet om införande av genomförandeåtgärder måste anpassas mot bakgrund av 
artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 152,
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Or. en

Motivering

Syftet med detta direktiv är både att skapa en väl fungerande inre marknad för läkemedel och 
att samtidigt garantera en hög skyddsnivå för folkhälsan i EU.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Antalet läkemedel som upptäcks vara 
förfalskade med avseende på identitet, 
historia eller ursprung ökar oroväckande i 
gemenskapen. Dessa produkter innehåller 
oftast undermåliga eller förfalskade 
beståndsdelar, inga 
läkemedelsbeståndsdelar alls eller 
beståndsdelar i fel dos, bland annat i fråga 
om aktiva substanser, och de utgör därför 
ett betydande hot mot folkhälsan.

(2) Antalet läkemedel som upptäcks vara 
förfalskade med avseende på identitet, 
historia eller ursprung ökar oroväckande i 
gemenskapen. Dessa produkter innehåller 
oftast undermåliga eller förfalskade 
beståndsdelar, inga 
läkemedelsbeståndsdelar alls eller 
beståndsdelar i fel dos, bland annat i fråga 
om aktiva substanser, och de utgör därför 
ett betydande hot mot folkhälsan och 
undergräver allmänhetens förtroende för 
läkemedel.

Or. en

Motivering

Förfalskade läkemedel kan allvarligt undergräva folks förtroende för läkemedel. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelserna om immateriell och 
industriell äganderätt utan syftar framför 
allt till att förhindra att förfalskade 
läkemedel kommer in i den lagliga 
distributionskedjan.

Or. en
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Motivering

Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och bör inte behandla frågor som 
har att göra med immateriell äganderätt eller patenträtter.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör stödja Europarådets nya förslag till 
konvention om förfalskning av läkemedel 
och liknande brott som innebär hot mot 
folkhälsan, som väntas vara klart för 
underskrift 2010.

Or. en

Motivering

Det behövs ett internationellt rättsligt instrument i form av en konvention som är utformat för 
att införa ny lagstiftning för brott med anknytning till läkemedel. Därmed kan man inrätta 
särskilda påföljder för förfalskning och försämrad kvalitet på läkemedel och fastställa 
bestämmelser som gör det möjligt att beakta offren för läkemedelsbrott och tillvarata deras 
intressen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Läkemedel som köps över Internet 
från webbplatser som döljer sin verkliga 
fysiska adress beräknas vara förfalskade i 
mer än hälften av fallen. Därför bör det 
göras en åtskillnad mellan laglig 
postorder eller lagliga e-apotek och en 
illegal distributionskedja med 
okontrollerad internetförsäljning. 
Medlemsstaterna bör se till att 
internetförsäljningen av läkemedel 
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kontinuerligt övervakas av utsedda organ. 

Or. en

Motivering

Eftersom internetförsäljning i vissa medlemsstater är en del av den lagliga 
distributionskedjan måste internetförsäljningen beaktas. Enligt beräkningar från 
samarbetsorganet Impact (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce), 
inrättat av Världshälsoorganisationen, är de läkemedel som köps över Internet från illegala 
webbplatser som döljer sin fysiska adress förfalskade i över hälften av fallen. Detta bör inte 
ignoreras och utan bör påtalas i direktivet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) EU-medborgare bör göras medvetna 
om hälsofaran med att beställa produkter 
från okontrollerade webbplatser eller från 
den illegala distributionskedjan. 
Kommissionen bör tillsammans med 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
höja medvetenheten bland allmänheten 
om riskerna med att köpa läkemedel på 
Internet. Genom upplysningskampanjer 
ska medborgarna få reda på om deras e-
apotek är officiellt registrerat och 
kontrolleras av offentliga myndigheter.

Or. en

Motivering

Att höja medvetenheten är mycket viktigt för att motverka att förfalskade läkemedel kommer 
in på marknaden genom internetförsäljning. Information är mycket viktigt eftersom en 
medveten och välunderrättad konsument kan undvika förfalskade läkemedel. 
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Transportörer är en viktig del i distributionskedjan. Kommissionen försöker att lägga större 
tonvikt vid verksamheter såsom handel och förmedling eftersom dessa är en svag länk i och 
med att de ännu inte förknippas med redovisningsskyldighet och ansvarighet. Det är därför 
viktigt att uttryckligen ta med både handlare och förmedlare.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
för läkemedel bör det införas 
säkerhetsdetaljer som syftar till att på 

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

gemenskapnivå säkerställa identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel. När man inför 
obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska läkemedel och hjälpämnen.

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

Senast fem år efter det att detta direktiv 
trätt i kraft bör kommissionen lämna en 
bedömningsrapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
appliceringen 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, däribland receptfria 
läkemedel enligt definitionen i 
avdelning VI i direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

De påtalade säkerhetsdetaljernas effekter ska bedömas efter fem år. Då kan det bli möjligt att 
beräkna hur mycket de bidragit till att minska de förfalskade läkemedlen i den lagliga 
distributionskedjan. Denna bedömning bör innefatta möjligheten att utvidga de 
EU-harmoniserade säkerhetsdetaljerna till receptfria läkemedel. För närvarande är det 
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rimligt och lämpligt att begränsa tillämpningen av säkerhetsdetaljer till receptbelagda 
läkemedel. Onödigt betungande regelverk bör undvikas, för att undvika högre kostnader för 
EU-medborgarna.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Säkerhetsdetaljer bör indelas så att 
de återspeglar vissa produkters eller 
produktkategoriers särskilda 
omständigheter. De bör anses likvärdiga 
när de gör det lika lätt att fastställa 
identitet, äkthet, spårbarhet och 
orörbarhet, liksom när de blir lika 
tekniskt svåra att kopiera. När 
säkerhetsdetaljerna avlägsnas, byts ut 
eller täcks över bör denna punkt också 
tillämpas för nya säkerhetsdetaljer.

Or. en

Motivering

Med ett riskbaserat tillvägagångssätt måste säkerhetsdetaljer kategoriseras i enlighet med de 
risker som föreligger för förfalskning av olika typer av läkemedel. Detta ändringsförslag ser 
till att detta blir möjligt med en teknikneutral inställning. För att säkra att ursprungliga och 
nya säkerhetsdetaljer som används av omförpackare är likvärdiga måste detta direktiv införa 
olika kategorier av likvärdiga detaljer i enlighet med specifika kriterier.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Omförpackare bör underställas samma uppförandenormer som den ursprungliga tillverkaren 
och bör se till att produkten är tillförlitlig. De ska se till att inga förfalskade läkemedel 
kommer in i distributionskedjan till följd av deras ingripande. På grund av arten av 
omförpackarnas verksamhet har de skyldigheter både mot patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal och skyldigheter att iaktta varsamhet gentemot den ursprungliga 
tillverkaren och innehavaren av tillstånd för försäljning, vars produkter de hanterar.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förfalskade hjälpämnen kan också utgöra en stor hälsorisk och bör omfattas av detta 
direktiv. De kan orsaka allvarlig skada (i Haiti rapporterades 89 dödsfall 1995 och 
åtminstone 59 barn dog 1996 och i Indien dog 30 barn 1998).
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Rutininspektioner brukar inte ge några större resultat när det gäller att upptäcka förfalskade 
läkemedel, medan riskanalyser och riktade inspektioner är mycket effektivare.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör införa 
effektiva påföljder för handlingar med 
anknytning till förfalskade läkemedel. 
Påföljderna bör åtminstone likställas med
dem som tillämpas för illegala 
narkotikarelaterade handlingar. 
Kommissionen får utarbeta allmänna 
riktlinjer för en sådan ordning för 
straffpåföljder. Särskilda bestämmelser 
bör införas i direktiv 2001/83/EG för att 
se till att de nya kraven på 
säkerhetsdetaljer iakttas. 

Or. en

Motivering

Att se till att bestämmelserna efterlevs är mycket viktigt på detta område. Påföljder är ett 
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lämpligt avskräckande medel. För att detta ska vara verkningsfullt bör påföljderna inom EU 
likställas så att inte kriminella väljer en medlemsstat med mindre stränga påföljder. Att 
utvidga straffpåföljderna till att omfatta förfalskade läkemedel och att specificera 
bestämmelser för hur man ska se till att kraven på de nya säkerhetsdetaljerna iakttas skulle ge 
patienterna ett större skydd. 

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Förfalskade läkemedel är ett globalt 
problem som kräver effektiva och 
förbättrade internationella samordnings-
och samarbetsinsatser för att strategier 
för att motverka förfalskning ska bli 
effektivare. 

Or. en

Motivering

Ett ökat internationellt samarbete mellan offentliga organ såsom hälso- och sjukvård, polis, 
tull, lokala myndigheter och rättsväsende är mycket viktigt för att bekämpa förfalskade 
läkemedel.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom målet att trygga den inre 
marknaden för läkemedel och samtidigt 
säkerställa en hög nivå på skyddet för 
folkhälsan mot läkemedel som är 
förfalskade med avseende på identitet, 
historia eller ursprung, och därmed illegala, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom de inte var för 
sig kan anta harmoniserade åtgärder som 
ska tillämpas i hela gemenskapen, och 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 

(18) Eftersom målet att trygga den inre 
marknaden för läkemedel och samtidigt 
säkerställa en hög nivå på skyddet för 
folkhälsan mot läkemedel som är 
förfalskade med avseende på identitet, 
historia eller ursprung, och därmed illegala, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom de inte var för 
sig kan anta harmoniserade åtgärder som 
ska tillämpas i hela gemenskapen, och 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. Strängare säkerhetsåtgärder i 
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proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

medlemsstaterna får fortsätta gälla. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna bibehålla strängare lagstiftning.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande led 2a läggas 
till efter led 2:
2a. förfalskat läkemedel:
läkemedel som betecknas oriktigt med 
avseende på
a) dess identitet, inbegripet dess 
förpackning och märkning, namn, 
sammansättning med hänsyn till alla dess 
beståndsdelar och styrka, och/eller 
b) dess ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland, 
innehavare av tillstånd för försäljning, 
och/eller
c) dess historia, inbegripet register och 
dokument med anknytning till 
distributionskanaler.
Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser mot lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter. 

Or. en
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Motivering

Det behövs en definition av förfalskade läkemedel och det råder för närvarande förvirring om 
vad den ska omfatta. Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och inte 
behandla frågor som har att göra med immateriell äganderätt eller patenträtter.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av aktiva farmaceutiska substanser. Definitionen är i enlighet med 
riktlinjerna för god tillverkningssed.



PR\800835SV.doc 17/40 PE430.883v02-00

SV

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b) I artikel 1 ska följande led 3a läggas 
till efter led 3:
3a. hjälpämne:
substans eller beståndsdel, som inte är 
aktiv farmaceutisk substans och 
förpackningsmaterial, som är avsedd att 
användas i tillverkningen av ett 
läkemedel.

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av hjälpämne. Ett hjälpämne är en viktig del av det färdiga 
läkemedlet som tas upp av kroppen och därför är det en risk för folkhälsan om det förfalskas. 

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”17a. handel med läkemedel: ”17a. handel:

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med en åtskillnad mellan handel och förmedling.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Utan hinder av punkt 1 och artikel 3.4 
ska avdelning IV i detta direktiv tillämpas 
på läkemedel som endast är avsedda för 

”3. Utan hinder av punkt 1 och artikel 3.4 
ska avdelning IV i detta direktiv tillämpas 
på läkemedel som endast är avsedda för 
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export samt på mellanprodukter och aktiva 
substanser som används som 
utgångsmaterial.”

export samt på mellanprodukter och aktiva 
substanser som används som 
utgångsmaterial och hjälpmedel.”

Or. en

Motivering

Förfalskade hjälpämnen kan också utgöra en stor hälsorisk och bör omfattas av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hjälpämnen kan också förfalskas och kan därför också utgöra en risk för folkhälsan. De bör 
därför omfattas av samma villkor som de aktiva substanserna. 
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I första stycket ska följande led ga 
läggas till:
”ga) kontrollera de aktiva substansernas 
och hjälpämnenas äkthet och kvalitet.”

Or. en

Motivering

Hjälpämnen kan också förfalskas och kan därför också utgöra en risk för folkhälsan. Deras 
kvalitet och äkthet bör därför kontrolleras.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de har framställts med iakttagande av
standarder för god tillverkningssed som är 
minst likvärdiga med de standarder som 
fastställts av gemenskapen, och

a) de har framställts i anläggningar som 
följer god tillverkningssed i EU eller
standarder för god tillverkningssed som är 
minst likvärdiga med de standarder som 
fastställts av gemenskapen; vilket bör 
kontrolleras genom inspektioner, och

Or. en

Motivering

Alla anläggningar i tredjeländer som tillverkar aktiva farmaceutiska substanser avsedda för 
läkemedel till Europa bör inspekteras.



PR\800835SV.doc 21/40 PE430.883v02-00

SV

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) de åtföljs av en skriftlig bekräftelse från 
det exporterande tredjelandet av att de 
standarder för god tillverkningssed som 
tillämpas på den anläggning där den 
exporterade aktiva substansen framställs är 
minst likvärdiga med dem som fastställts 
av gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för regelbunden kontroll och 
effektiva åtgärder för att säkra att god 
tillverkningssed efterlevs, som garanterar 
ett skydd för folkhälsan som är minst 
likvärdig med det i gemenskapen, och att 
om det kommer fram att detta inte följs så 
ska det exporterande tredjelandet utan 
dröjsmål förmedla denna information till 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Skyddet i tredjeländer ska vara minst likvärdigt med det i gemenskapen. Om detta inte 
efterlevs ska det exporterande tredjelandet genast informera gemenskapen.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28

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. 
För generiska läkemedel som är 
receptbelagda enligt avdelning VI är 
säkerhetsdetaljer obligatoriska om 
kommissionen anser att detta är 
nödvändigt ur riskhänseende i enlighet 
med artikel 54a.4.”

Or. en
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Motivering

För receptbelagda läkemedel bör säkerhetsdetaljer vara obligatoriska. Generiska läkemedel 
bör omfattas ur riskhänseende.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) hålla ytterligare kostnader så låga 
som möjligt.

Or. en

Motivering

Säkerhetsdetaljer måste harmoniseras utifrån tydliga kriterier. De bör också säkerställa att 
hjälpämnet inte är förfalskat. Dessutom bör ytterligare kostnader hållas så låga som möjligt. 

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sökerhetsdetaljerna ska anses likvärdiga 
när de gör det lika lätt att fastställa 
identitet, äkthet, spårbarhet och 
orörbarhet, liksom när de är lika tekniskt 
svåra att kopiera som den ursprungliga 
säkerhetsdetaljen.

Or. en

Motivering

Omförpackare bör underställas samma uppförandenormer som den ursprungliga tillverkaren 
och bör se till att produkten är tillförlitlig.
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Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) risk för folkhälsan.

Or. en

Motivering

Skyddet för folkhälsan är väsentligt. 

Ändringsförslag 32

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 
generiska läkemedel eller generiska 
produktkategorier undantas från kraven i 
punkt 1 a–c.

Or. en

Ändringsförslag 33

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 

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter.
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äganderätt.

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning är inte till för att skydda industriell och kommersiell äganderätt utan för 
att skydda folkhälsan. Affärshemligheter bör verkligen skyddas.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I artikel 80 ska följande led ca införas 
efter led c:
ca) Att kontrollera att läkemedlen de har 
köpt inte är förfalskade genom att 
äkthetspröva säkerhetsdetaljen på den 
yttre förpackningen.

Or. en

Motivering

Alla aktörer som är inblandade i den legala distributionskedjan måste förvissa sig om att 
läkemedlen som de har i sin ägo är äkta. Detta är enda sättet att förhindra att ägarbytet av 
läkemedel kan utgöra ett tillfälle då förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga 
distributionskedjan.

Ändringsförslag 35

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 
annan metod, varje transaktion rörande 
mottagna eller avsända läkemedel eller 
läkemedel som de bedriver handel med så 

”e) Att bokföra, med hjälp av inköps- och 
försäljningsfakturor, datamedium eller 
annan metod, varje transaktion rörande 
mottagna eller avsända läkemedel,
läkemedel som de bedriver handel med 
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att minst följande uppgifter finns 
registrerade:

eller som förmedlas, 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 som 
förmedlats.

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

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

Registreringsnummer för tillståndet för 
försäljning.”

Or. en

Motivering

Förmedling bör tas med eftersom det t.o.m. är mindre reglerat och redovisat än handel. Detta 
direktiv ska fylla den nuvarande luckan genom att ta med förmedling och strama åt den 
lagliga distributionskedjan.

Ändringsförslag 36

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

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 och som 
konstateras eller misstänks stå i strid med 
artikel 6.1 i detta direktiv.

– Artikel 6.1 i detta direktiv. I de fall då dessa överträdelser eller 
misstänkta överträdelser hänför sig till ett 
förfalskat läkemedel ska både innehavaren 
av tillståndet för tillverkning och
innehavaren av godkännandet för 
försäljning underrättas.

– Rättigheterna enligt 
gemenskapslagstiftningen för innehavare 
av varumärken i rådets förordning (EG) 
nr 40/94 av den 20 december 1993 om 
gemenskapsvarumärken eller enligt 
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lagstiftningen i den medlemsstat där 
produkten har tagits emot.
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.

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.

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På partihandel som riktar sig till 
tredjeländer ska artiklarna 76, 80 c och i, 
81 och 82 inte tillämpas. Dessutom ska 
artikel 80 b inte tillämpas när en produkt 
tas emot direkt från ett tredjeland.

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att se till att inga förfalskade 
läkemedel distribueras eller exporteras 
från deras territorier till tredjeländer.
Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelserna i Istanbulkonventionen 
när det gäller leverans av läkemedel till 
tredjeländer i krissituationer. 
Den behöriga grossisten ska för alla 
leveranser av läkemedel till personer som 
har behörighet eller tillstånd att lämna ut 
läkemedel till allmänheten i ett tredjeland 
bokföra, med hjälp av inköps- och 
försäljningsfakturor, datamedium eller 
annan metod, varje transaktion rörande 
mottagna eller avsända läkemedel så att 
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minst följande uppgifter finns 
registrerade:
– Datum.
–Läkemedlets namn.
– Levererad eller mottagen mängd.
– Namn och adress på leverantör eller 
mottagare, efter vad som är tillämpligt.
Den behöriga grossisten ska hålla 
bokföringen tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna för inspektion under en 
period av fem år.

Or. en

Motivering

Direktivet bör också sträva efter att minska partihandeln med förfalskade läkemedel till 
tredjeländer. Att tillämpa mildare bestämmelser för export eller transport till tredjeländer 
skulle skada gemenskapens trovärdighet i dess försök att stärka internationellt samarbete i 
kampen mot förfalskade läkemedel. Därför ska undantag inte tillåtas. Emellertid bör 
bestämmelserna i Istanbulkonventionen tillämpas för läkemedel som skickas till tredjeländer 
för humanitära ändamål som hjälp till dem som drabbats av naturkatastrofer eller liknande 
katastrofer.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 85b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som handlar med läkemedel ska 
försäkra sig om att dessa läkemedel 
omfattas av ett godkännande för försäljning 
som utfärdats i enlighet med förordning 
(EG) nr 726/2004 eller av de behöriga 
myndigheterna i en medlemsstat i enlighet 
med detta direktiv. Därutöver ska kraven i 
artikel 80 d–h tillämpas.

Personer som handlar med eller förmedlar
läkemedel ska försäkra sig om att dessa 
läkemedel omfattas av ett godkännande för 
försäljning som utfärdats i enlighet med 
förordning (EG) nr 726/2004 eller av de 
behöriga myndigheterna i en medlemsstat i 
enlighet med detta direktiv. Därutöver ska 
kraven i artikel 80 b–h tillämpas.

Or. en
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Motivering

Anmälningar räcker inte för att säkerställa att handlare och förmedlare uppfyller vissa 
säkerhetsnormer. Dessutom måste de vara ansvarsskyldiga för sina handlingar och hållas 
ansvariga vid förfalskningar. Genom kravet på att de ska inneha tillstånd skulle detta mål 
uppnås.

Ändringsförslag 39

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
INTERNETFÖRSÄLJNING

Artikel 85c
1. 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. 
De åtgärder som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 121.2a.
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att alla webbplatser 
med registrerade apotek som är kopplade 
till apotek inom medlemsstaterna visar 
gemenskapslogotypen som avses i punkt 1 
och förhindra att icke registrerade 
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webbplatser med apotek använder 
logotypen och länkar till den centrala 
webbplatsen som avses i punkt 1. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 40

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 köpa 
läkemedel på Internet, som ska omfatta
– varningar överst på internetsidan i 
sökmotorer vid sökning efter läkemedel på 
Internet,
– allmänna informationskampanjer, i 
samarbete med medlemsstaterna, och
– lättillgängliga förteckningar över 
behöriga e-apotek.
De 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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att höja medvetenheten bland allmänheten om farorna med förfalskade 
läkemedel.
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Ändringsförslag 41

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 85e

Medlemsstaterna ska se till att ett utsett 
organ kontinuerligt övervakar 
försäljningen av läkemedel på Internet 
samt vidta rättsliga åtgärder om detta 
direktiv inte följs. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att spåra olagliga e-apotek för att upplösa kriminella nätverk som förfalskar 
läkemedel.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I artikel 111 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 
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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 
tredjeländer i lokaler som tillhör 
tillverkare av aktiva substanser som 
används som utgångsmaterial och av 
hjälpämnen.”

Or. en

Motivering
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.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 116 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a) I artikel 116 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Godkännandet ska också tillfälligt 
återkallas, upphävas, dras tillbaka eller 
ändras om de uppgifter som lämnats till 
stöd för ansökan i enlighet med artikel 8 
eller artiklarna 10, 10a, 10b, 10c och 11 
är felaktiga eller inte har ändrats i 
enlighet med artikel 23, eller om de 
kontroller som avses i artikel 112 inte 
har utförts, eller om de inspektioner som 
avses i artikel 111 visar att god 
tillverknings- eller distributionssed inte 
följs.”

Or. en
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Motivering

Syftet med att ha en behörig myndighet som genomför inspektionerna är att avhjälpa 
situationen då någonting inte fungerar enligt planen. Det är därför relevant att uttryckligen 
nämna att när en inspektion visar på missförhållanden så ska innehavaren av tillståndet få ta 
konsekvenserna till dess att situationen är avhjälpt. I vissa fall innebär detta att man mister 
tillståndet.

Ändringsförslag 44

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. 

Or. en

Motivering

Att se till att bestämmelserna efterlevs är avgörande på det här området. Påföljder är ett bra 
och avskräckande sätt. För att detta ska vara effektivt bör påföljderna i EU vara likvärdiga så 
att inte kriminella väljer en medlemsstat med mindre stränga påföljder.

Ändringsförslag 45

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 



PE430.883v02-00 34/40 PR\800835SV.doc

SV

läkemedel, inbegripet påföljderna. 
Nätverket ska syfta till att fastställa bästa 
praxis och ska bidra till ett 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.

Ändringsförslag 46

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

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.

Medlemsstaterna ska vid tillämpningen av 
detta direktiv vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna på läkemedelsområdet och 
tullmyndigheterna samarbetar.
Medlemsstaterna ska också se till att 
tulltjänstemännen får vederbörlig 
utbildning i att identifiera förfalskade 
läkemedel.

Or. en

Motivering

Att utbilda tulltjänstemän är ett effektivt sätt att bekämpa förfalskade läkemedel. Det är 
därför viktigt att tullpersonal får lämplig utbildning.
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Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118ca
Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna utarbeta samordnade 
åtgärder med de behöriga myndigheterna 
i tredjeländerna för att inspektera 
transitområden där läkemedel lagras. 

Or. en

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt övervakningen av transitområden i samarbete med de 
behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118cb
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
ha ett nära samarbete med Europarådet 
om upprättandet av en europeisk 
konvention om bekämpande av 
förfalskade läkemedel och illegal handel 
med förfalskade läkemedel. Konventionen 
ska också omfatta de civil- och 
straffrättsliga aspekterna av problemet.

Or. en

Motivering

Det har framkommit att läkemedelsförfalskning har blivit en verksamhet som leds av 
internationella kriminella nätverk och det är inte möjligt att bekämpa denna folkhälsofråga 
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endast inom EU. Därför bör EU och medlemsstaterna skriva under och ratificera 
Europarådets nya internationella konvention.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [fyll i datum 18 
månader efter offentliggörande]. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [fyll i datum 12
månader efter offentliggörande]. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [fyll i datum 18 månader efter 
offentliggörande + en dag].

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [fyll i datum 12 månader efter 
offentliggörande + en dag]. 

Dock ska medlemsstaterna tillämpa Dock ska medlemsstaterna tillämpa 

a) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.4 i den 
mån den rör artikel 46b.2 b och 46b.3 i 
direktiv 2001/83/EG i dess ändrade lydelse 
enligt det här direktivet, från och med [fyll 
i datum 24 månader efter 
offentliggörande],

a) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.4 i den 
mån den rör artikel 46b.2 b och 46b.3 i 
direktiv 2001/83/EG i dess ändrade lydelse 
enligt det här direktivet, från och med [fyll 
i datum 12 månader efter 
offentliggörande]. 

b) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.6, 1.8 
och 1.9 från och med [fyll i datum 48
månader efter offentliggörande].

b) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.6, 1.8 
och 1.9 från och med [fyll i datum 24
månader efter offentliggörande].

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

2) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 

2) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
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detta direktiv. detta direktiv.

Or. en

Motivering

För att skydda folkhälsan och för patienternas, farmaceuternas och tillverkarnas bästa är det 
mycket viktigt att fristerna hålls så korta som möjligt.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem 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. Vid behov ska 
kommissionen lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Vissa receptfria läkemedel är utsatta för förfalskning. Därför måste kommissionen i 
översynen av detta direktiv överväga att också receptfria läkemedel ska omfattas utifrån en 
riskbaserad strategi. 
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MOTIVERING

Kommissionens förslag om att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga 
distributionskedjan belyser något som blivit allt viktigare för medborgarna i Europa, nämligen 
kvaliteten och säkerheten hos läkemedlen de intar. Därför välkomnar jag som föredragande 
kommissionens förslag att bekämpa förfalskade läkemedel och ser det som en nödvändig 
åtgärd för att möta detta växande hot mot hälsan och för att förbättra patientsäkerheten. 

Problemet
I kommissionens konsekvensanalys (SEK(2008)2674) nämns bl.a. följande oroväckande 
iakttagelser:

 Tullmyndigheternas beslag av förfalskade läkemedel har ökat kraftigt 
(2,7 miljoner läkemedel vid EU:s gränser 2006 och 2,5 miljoner 2007, en ökning med 
384 procent jämfört med 2005).

 Utvecklingen har gått från förfalskning av s.k. livsstilsläkemedel till livräddande 
läkemedel, inbegripet läkemedel för behandling av cancer, hjärtsjukdomar, psykisk 
ohälsa och infektioner. Behandling med sådana förfalskade läkemedel kan få 
livshotande konsekvenser. 

 Det finns en tendens att vilja komma in i den klassiska distributionskedjan. Vid sidan 
av distributionen via Internet är den lagliga distributionskedjan ett mål i allt större 
utsträckning. Av 13 medlemsstater som samlat uppgifter rapporterade sju att 
förfalskade läkemedel upptäckts i den lagliga distributionskedjan. 

Det måste betonas att enligt WHO:s expertgrupp finns det i många länder i Afrika och i delar 
av Asien och Latinamerika områden där mer än 30 procent av läkemedlen som säljs kan vara 
förfalskade. Åtgärder för att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in på den europeiska 
marknaden bör också få positiva effekter i andra områden i världen där problemet är ännu 
större. 

Patienter måste kunna vara absolut säkra på att de läkemedel de intar verkligen är de 
läkemedel som tror. Användningen av förfalskade läkemedel kan leda till felbehandlingar och 
kan vara livshotande. Jag anser därför att direktivet främst ska vara inriktat på att skydda 
folkhälsan från förfalskade läkemedel. Denna inriktning ska inte blandas upp med ytterligare 
målsättningar.

Direktivet ska inte gälla immateriell äganderätt och patenträtter, som redan omfattas av annan 
specifik lagstiftning.

Dubbel rättslig grund
Jag väljer att ha en dubbel rättslig grund för det här direktivet. Att förfalska läkemedel är en 
brottslig handling som gör att patienter inte får den medicinska behandling de behöver, är 
skadlig för deras hälsa och ibland även leder till döden. Därför bör det här direktivets främsta 
och viktigaste mål vara att skydda folkhälsan. Detta bör återspeglas i direktivets rättsliga 
grund. Detta är i linje med Europarådets förslag till konvention som är särskilt inriktat på 
folkhälsan.
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Definitioner och ansvar
För att i större utsträckning kunna skydda distributionskedjan för läkemedel är det viktigt att 
ha tydliga definitioner både vad gäller räckvidden men också av de olika aktörerna i 
distributionskedjan. Vad är ett förfalskat läkemedel? Vad är en aktiv substans eller ett 
hjälpämne? Det framgår inte tillräckligt klart i kommissionens direktiv. Detsamma gäller för 
definitionerna av olika aktörer i distributionskedjan; deras roll och ansvar framgår inte 
tillräckligt klart. Det är viktigt att skilja mellan aktörer som redan är formellt erkända, och 
som anses vara ansvariga, och aktörer som inte är formellt erkända, fastän de har betydelse för 
distributionskedjans pålitlighet. Det är därför viktigt att skilja mellan handlare och förmedlare 
samt att klargöra deras roller och ansvar. Detsamma gäller för övriga aktörer såsom 
transportörer och alternativa handlare. Direktivet bör inte orsaka förvirring och inte lämna 
något utrymme för gråzoner. I direktivet bör det klart fastställas vilka aktörerna är och under 
vilka villkor de ska kunna verka på detta område. Tydligare definitioner kommer att leda till 
att direktivet blir lättare att genomföra.

Påföljder
Att förfalska läkemedel är inget ringa brott. Det är en organiserad kriminell verksamhet som 
sätter människors liv på spel. Påföljderna för förfalskning bör avspegla detta och de bör vara 
likvärdiga med dem som tillämpas för illegala narkotikarelaterade handlingar. Det är mycket 
viktigt att skärpa bestämmelserna om påföljder i kommissionens förslag.

Säkerhetsdetaljer
Medlemsstaterna skiljer mellan receptbelagda och receptfria läkemedel eftersom 
receptbelagda läkemedel innebär större risker för patienten, om de är förfalskade eller intas 
under oriktiga former. Därför måste säkerhetsdetaljer vara obligatoriska för receptbelagda 
läkemedel. Läkemedel kommer emellertid bara att förfalskas om det finns ekonomiska skäl 
till det. På grund av den låga kostnaden för generiska läkemedel är det mindre lönsamt att 
förfalska denna grupp av läkemedel. Bara om detta är i överensstämmelse med 
riskbedömningens slutsatser kan man göra undantag från prestandakriterierna för 
säkerhetsdetaljerna för vissa generiska läkemedel eller produktkategorier. Inom fem år efter 
det här direktivets ikraftträdande bör det dessutom göras en bedömning av om 
säkerhetsdetaljer bör vara obligatoriska också för receptfria läkemedel.

Hjälpämnen
När patienter intar läkemedel får de i sig inte bara aktiva substanser utan också hjälpämnen. 
Följderna av att använda förfalskade läkemedel är väldokumenterade. Exempel på allvarliga 
följder är 89 dödsfall 1995 och åtminstone 59 barn som dog 1996 på Haiti och 39 barn som 
dog i Indien 1998. Jag tog därför med hjälpämnen i förslaget till betänkande. De förfalskade 
läkemedlens kvalitet och äkthet bör kontrolleras. 

Internetförsäljning
Kommissionens förslag tar inte upp internetförsäljning, eftersom det anses som ett led i den 
illegala distributionskedjan. Detta återspeglar inte det faktum att internetförsäljningen i vissa 
medlemsstater är legaliserad. Det är välkänt att Internet utgör en av de viktigaste vägarna för 
förfalskade läkemedel att komma in på den europeiska marknaden. Jag har valt att ta med 
bestämmelser för internetförsäljningen i förslaget till betänkande. För det första behöver 
allmänhetens medvetande om riskerna med att köpa läkemedel över Internet höjas. Det bör 
göras utbildningsinsatser för att öka konsumentens medvetande om förekomsten av 
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förfalskade läkemedel och riskerna med att köpa läkemedel via oauktoriserade kanaler. För 
det andra måste patienter kunna känna igen lagenliga webbplatser. Ett direktiv som syftar till 
att bekämpa förfalskade läkemedel utan att ta upp Internet, som är det främsta införselsättet, 
skulle vara svårförklarligt för allmänheten. Att ta upp detta införselsätt är en av de viktigaste 
frågorna i detta förslag till betänkande. 

Information och rapportering
Genom att bilda ett nätverk mellan kommissionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna skulle man kunna få fram fler uppgifter och skapa 
större förståelse för problemet så att det kunde bekämpas effektivare. Kommissionen, 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska 
årligen rapportera till nätverket om de åtgärder de har vidtagit.

Internationellt samarbete
Det krävs samordning mellan olika nationella och internationella organ som ska bekämpa 
förfalskade läkemedel. Det är nödvändigt att förbättra det internationella samarbetet och att 
utveckla lämpliga multilaterala mekanismer som ska göra det möjligt för importländer att 
göra efterforskningar och få reda på hur förfalskade läkemedel kommit in på deras marknader.

Importinspektioner
Detta direktiv är inriktat på kvalitetskontroll av importerade läkemedel, eftersom det är genom 
import som förfalskade läkemedel främst kommer in på den europeiska marknaden. Därför är 
det viktigt att upprätta ett inspektionssystem som huvudsakligen är baserat på god 
tillverkningssed som redan fastställts genom internationella avtal. Det redan befintliga 
internationella samarbetet, tillsammans med erfarenheterna i medlemsstaterna, är 
grundläggande för att effektivare kunna spåra förfalskningar.

Export
Kommissionens förslag tar inte upp kontroll och distribution av förfalskade läkemedel till 
tredjeländer. Det är svårt att förklara varför vi har stränga bestämmelser för läkemedel som 
kommer in på den europeiska marknaden, så att vi ska kunna finna den ansvariga aktören om 
läkemedel är förfalskade, men inga bestämmelser för läkemedel som exporteras till 
tredjeländer i Afrika, Sydamerika och Asien. Detta försvagar i stor utsträckning 
EU:s möjlighet att insistera på ett starkare internationellt samarbete. Tillverkningen och 
distributionen av läkemedel från EU till tredjeländer måste uppfylla samma kriterier som 
gäller för importen. Detta skulle stärka EU:s bidrag till kampen mot förfalskade läkemedel i 
flera tredjeländer där problemet enligt WHO:s beräkningar är mycket allvarligt.

Avslutande kommentar
Detta direktiv omfattar flera ofta motsatta intressen. Vissa aktörer föredrar färre 
mellanhänder, andra föredrar att nuvarande ordning består utan att behöva dela på ansvar eller 
kostnader. Vissa aktörer vill att direktivet ska vara inriktat på riskerna med produkterna,
medan andra vill att det ska vara inriktat på riskerna i distributionskedjan. Jag anser att 
direktivet bör ta hänsyn till olika intressen, men att det framför allt ska vara inriktat på vårt 
gemensamma intresse – patientsäkerheten. Detta är den vägledande principen för 
ändringsförslagen i förslaget till betänkande. 


