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KORTFATTAD MOTIVERING

Mängden läkemedel som är förfalskade med avseende på identitet, historia eller ursprung 
ökar i EU. Förfalskade läkemedel kan innehålla undermåliga eller förfalskade beståndsdelar, 
inga läkemedelsbeståndsdelar alls eller beståndsdelar i fel dos, bland annat i fråga om aktiva 
substanser. 

De utgör ett allvarligt hot för både patienterna och läkemedelsindustrin i EU och det finns en 
stark oro bland såväl allmänheten som beslutsfattarna över det senaste årets ständigt ökande 
mängd produkter av detta slag som upptäcks i EU. 

Kommissionen vill inrätta en effektiv rättslig grund för bekämpningen av förfalskade 
läkemedel på EU:s inre marknad genom att införa bättre säkerhetsdetaljer och 
spårningssystem för läkemedelsförpackningar, förenkla förfarandena, öka insynen och 
informationen, förbättra rutinerna för uppgiftsinsamling och bedömningar, öka engagemanget 
från berörda parters sida och fastställa bästa praxis.

Föredraganden för yttrandet välkomnar förslaget, men anser att det finns utrymme för 
ytterligare förbättringar, huvudsakligen av konsumentskyddet. Hon föreslår därför följande 
ändringar:

 I syfte att skapa ett tydligt rättsläge bör det finnas en definition av termen 
”förfalskat läkemedel” i direktivet, med tydlig tonvikt vid konsumentskyddet.

 Eftersom majoriteten förfalskade läkemedel beräknas nå den inre marknaden via 
Internetförsäljning förefaller den snäva inriktningen på den lagliga distributionskedjan 
inte vara tillräcklig. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att vartannat år 
rapportera till Europaparlamentet och rådet om effekterna av de åtgärder som fastställs i 
detta direktiv och behovet av ytterligare harmonisering, med särskild hänsyn till 
läkemedelsförsäljning via Internet och försäljning av receptfria läkemedel.

 Man bör genomföra offentliga informationskampanjer för att uppmärksamma 
läkemedelskonsumenterna på de nya säkerhetsdetaljerna för läkemedel och på riskerna 
med att köpa läkemedel från webbplatser som saknar tillstånd för läkemedelsförsäljning.

 De uppgifter som förs in i EU-databasen bör vara så detaljerade som möjligt. Databasen 
bör dessutom innehålla uppgifter om fall där förfalskade läkemedel upptäckts på 
EU-marknaden.

 Uppgiftshanteringen i flera steg inom spårningsförfarandet bör ske i enlighet med 
befintlig gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning om uppgiftsskydd och 
uppgifterna bör inte vara tillgängliga för kommersiella ändamål.
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 Läkemedelsförfalskning är en allvarlig brottslig gärning som sätter människors liv på spel. 
Detta bör speglas i påföljderna för förfalskning. Det är viktigt att skärpa direktivets 
bestämmelser om påföljder, utan att för den skull inkräkta på subsidiaritetsprincipen.

 I och med Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, har 
kommittéförfarandet upphört att gälla. Direktivets bestämmelser om kommittéförfarandet 
måste därför ersättas av bestämmelser om ett av de nya förfaranden som införs genom 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 290 eller 291 i EUF-fördraget). 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanas därför att i egenskap av 
ansvarigt utskott bringa klarhet i denna fråga.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

. (3a) Erfarenheten visar att 
konsumenterna inte alltid kan kontrollera 
källans äkthet när de köper läkemedel på 
Internet. Kommissionen bör i samarbete 
med läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaterna genomföra kampanjer 
för att medvetandegöra konsumenterna 
om riskerna med att köpa läkemedel från 
Internetplatser utan tillstånd. Vidare bör 
kommissionen vartannat år avge en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om effekterna av de åtgärder som 
fastställs i detta direktiv och behovet av 
ytterligare harmonisering, med särskild 
hänsyn till läkemedelsförsäljning på 
Internet, samtidigt som det är upp till de 
enskilda medlemsstaterna att besluta 
huruvida man ska tillåta 
läkemedelsförsäljning på Internet.
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Motivering

Majoriteten av alla förfalskade produkter kommer in på marknaden via illegala webbplatser. 
Konsumenterna bör ha möjlighet att på ett helt säkert sätt köpa läkemedel på Internet, 
samtidigt som det i enlighet med subsidiaritetsprincipen är upp till de enskilda 
medlemsstaterna att besluta huruvida man ska tillåta Internetförsäljning av läkemedel, under 
förutsättning att EU-lagstiftningen inte överträds.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Efter antagandet av detta direktiv bör 
kommissionen i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter 
genomföra kampanjer för att informera 
och medvetandegöra konsumenterna om 
riskerna med att köpa förfalskade 
läkemedel, med särskild fokus på 
åtgärderna för äkthetsprövning och 
säkerhetsdetaljerna (till exempel 
hologram och plomberingar) på 
läkemedelsförpackningar eller på annan 
plats.

Motivering

Den ökande mängden förfalskade läkemedel tyder på att konsumenterna inte är medvetna om 
riskerna med att köpa förfalskade läkemedel. Ett av de problem som rapporterats är 
konsumenternas brist på kunskaper om den gällande lagstiftningen. Välinformerade 
konsumenter skulle kunna bidra till att förfalskade läkemedel upptäcks på marknaden. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Kommissionen bör vartannat år 
lägga fram en uttömmande bedömning av 
situationen i fråga om receptfria 
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läkemedel, med särskild tonvikt vid frågan 
om huruvida receptfria läkemedel bör 
omfattas av detta direktiv och i sådana fall 
på vilka villkor.

Motivering

Det behövs en mer djuplodande bedömning av de eventuella riskerna med receptfria 
läkemedel för att fastställa huruvida dessa bör omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) EU-medborgarna bör göras 
medvetna om hälsofaran med att beställa 
produkter från okontrollerade 
webbplatser eller från den illegala 
distributionskedjan. Kommissionen bör 
tillsammans med medlemsstaterna och i 
samarbete med patient- och 
konsumentorganisationer vidta åtgärder 
för att öka medvetenheten bland 
allmänheten om riskerna med att köpa 
läkemedel via Internet.

Motivering

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.
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Ändringsförslag 5

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 som upphandlar, innehar, 
lagrar och levererar produkterna utan även 
personer som deltar i transaktioner utan att 
befatta sig med själva produkten. 
Samtliga aktörer 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.

Motivering

För att man ska kunna trygga läkemedlets identifiering, äkthet och oavbrutna spårbarhet, 
från fabriken till dess att det når konsumenten, måste samma regler, krav och ansvar gälla för 
samtliga aktörer i distributionskedjan.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

obligatoriska säkerhetsdetaljer för 
receptbelagda läkemedel bör man beakta 
de särskilda omständigheterna kring vissa 
produkter eller produktkategorier, t.ex. 
generiska 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. 
Säkerhetsdetaljerna (förutom 
serienumret) bör grupperas i kategorier 
utifrån likvärdighet, och innehavaren av 
tillverkningstillståndet bör generellt sett 
fastställa en specifik detalj eller specifika 
detaljer som ska användas inom en viss 
kategori. Säkerhetsdetaljer bör anses vara 
likvärdiga när de garanterar samma 
skyddsnivå när det gäller att fastställa 
äkthet, orördhet och, i förekommande 
fall, identifiering och är lika tekniskt 
svåra att kopiera.

Motivering

För att garantera samma skyddsnivå måste man klargöra räckvidden för likvärdiga 
säkerhetsdetaljer som syftar till att säkerställa identifiering, äkthetsprövning och spårbarhet 
för receptbelagda läkemedel när de avlägsnas. De bör grupperas utifrån komplexitet, och om 
de avlägsnas (eller täcks över) ska det ska vara obligatoriskt att ersätta dem med liknande 
säkerhetsdetaljer som ger ett likvärdigt skydd och är av lika hög komplexitet.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) De föreslagna säkerhetsåtgärderna 
och de uppgifter som samlas in i samband 
med identifiering, äkthetsprövning och 
spårning av läkemedel bör användas i 
enlighet med befintlig EU-lagstiftning och 
nationell lagstiftning om uppgiftsskydd. 
Detta gäller i synnerhet information om 
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distributionskanaler.

Motivering

Kraven på uppgiftsskydd måste uppfyllas. Särskilt information om distributionskanaler för 
läkemedel skulle kunna utnyttjas i kommersiella syften av innehavare av godkännanden för 
försäljning och bör därför inte tillgängliggöras för dem.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör bland annat 
samarbeta med Europol på området för 
rättsligt och polisiärt samarbete, för att 
skärpa tillämpningen av de restriktioner 
som redan finns mot illegalt 
tillhandahållande av läkemedel via 
Internet.

Motivering

Samarbetet mellan medlemsstater för att bekämpa illegal distribution av läkemedel via 
Internet är omfattande och inkluderar bland annat utbyte av bästa praxis och av teknisk 
know-how. Samarbetet bör emellertid även inbegripa Europol, som besitter omfattande know-
how i kampen mot IT-brottslighet på EU-nivå.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

. -1) I artikel 1 ska följande punkt 5a 
införas efter punkt 5:
”5a. förfalskat läkemedel:
alla läkemedel som med uppsåt eller 
avsikt har förfalskats med avseende på
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a) identitet, inbegripet förpackning, 
etikett, namn och sammansättning vad 
gäller både beståndsdelar, inbegripet 
hjälpämnen och aktiva substanser, och 
dosering, och/eller
b) ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland och 
innehavare av godkännandet för 
försäljning, och/eller
c) historia, inbegripet register och 
handlingar genom vilka 
distributionskedjan kan fastställas.
Det måste göras åtskillnad mellan 
överträdelser eller tvister rörande patent 
och läkemedelsförfalskningar. Läkemedel 
(såväl generiska som märkesläkemedel) 
som inte är tillåtna för försäljning i ett 
visst land men som är tillåtna i andra 
länder ska inte betraktas som förfalskade.
Tillverkningssatser av undermålig kvalitet 
av lagliga läkemedel eller lagliga 
läkemedel med kvalitetsdefekter eller som 
inte uppfyller kraven för god 
tillverkningssed eller god distributionssed 
ska inte betraktas som förfalskningar.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att uppdatera denna 
definition på grundval av den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen och/eller 
internationella överenskommelser. Dessa 
akter, som är avsedda att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.”

Motivering

I syfte att skapa ett tydligt rättsläge bör en definition av ”förfalskat läkemedel” införas i 
direktivet.
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Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Den stora majoriteten av medlemsstaterna begränsar för närvarande försäljningen av 
receptbelagda läkemedel på Internet. Sådana begränsningar bidrar bland annat till att 
minimera tillfällena för förfalskare att göra förfalskade läkemedel tillgängliga för 
allmänheten. I syfte att skydda folkhälsan, och i enlighet med subsidiaritetsprincipen, måste 
man även i fortsättningen tillåta sådana begränsningar.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o får varken helt eller delvis 
avlägsnas eller övertäckas, om inte 
identifieringen, äkthetsprövningen och 
spårbarheten för läkemedlet säkerställts 
och följande villkor är uppfyllda:

Motivering

Säkerhetsdetaljerna måste garantera att läkemedlet hela tiden kan identifieras, äkthetsprövas 
och spåras, från fabriken till dess att det når konsumenten. Identifieringen, äkthetsprövningen 
och spårbarheten för läkemedel bör säkerställas under alla omständigheter. 
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

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

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Distributionskedjans komplexitet.

Motivering

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 
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Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Antalet fall av förfalskning över hela 
världen, särskilt i unionen.

Motivering

Situationen i många tredjeländer ser helt annorlunda ut än i Europa vad gäller de behöriga 
myndigheternas övervakning och kontroll av respekten för immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljerna (utöver serienummer) 
ska införas genom identifiering av en 
eller flera kategorier av detaljer som 
måste användas för vissa läkemedel eller 
kategorier av läkemedel.
Kommissionens farmaceutiska kommitté 
ska definiera kategorier som ska omfatta 
säkerhetsdetaljer som har likvärdig 
effektivitet och verkan, och detaljer från 
samma kategori ska sedan anses vara 
likvärdiga för de syften som avses i 
punkt 2 b i denna artikel. Det ska stå 
innehavaren av tillverkningstillståndet 
fritt att avgöra vilken specifik detalj eller 
vilka specifika detaljer som ska användas 
inom en kategori, om inte kommissionen 
anger skäl för att en viss säkerhetsdetalj 
ska användas.
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Motivering

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till legitima 
intressen av att skydda information som är 
att betrakta som affärshemligheter och till 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt. Medlemsstaterna ska se till att 
äganderätten till och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som framkommer vid 
användningen av säkerhetsdetaljer för 
fastställande av läkemedels äkthet 
respekteras. Särskilt information om 
distributionskanaler får inte 
tillgängliggöras för kommersiellt bruk.”

Motivering

Kraven på uppgiftsskydd måste uppfyllas. Särskilt information om distributionskanaler för 
läkemedel skulle kunna utnyttjas i kommersiella syften av innehavare av godkännanden för 
försäljning och bör därför inte tillgängliggöras för dem.
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder enligt denna punkt ska utformas 
med vederbörlig hänsyn till åtminstone 
samtliga följande led:
a) Systemets kostnadseffektivitet, för att 
garantera att varje åtgärd som tillämpas 
utgår från en kostnads-nyttoanalys. 
b) De kostnader som hänger samman med 
åtgärderna ska delas proportionellt 
mellan samtliga parter i 
distributionskedjan och beakta priset på 
det berörda läkemedlet. 
c) Systemets oberoende och det legitima 
intresset att skydda information som är att 
betrakta som affärshemligheter, och 
skyddet för industriell och kommersiell 
äganderätt och för personuppgifter.

Motivering

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

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

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.
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Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Punkterna 2 och 3 ska även gälla 
innehavare av tillverkningstillstånd som 
delvis eller helt avlägsnar eller övertäcker 
säkerhetsdetaljer som den ursprunglige 
tillverkaren frivilligt anbringat på 
receptbelagda läkemedel för de syften som 
avses i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter 
genomföra en informationskampanj. 
Denna ska öka konsumenternas 
medvetenhet om de redan befintliga 
åtgärderna för äkthetsprövning, om 
säkerhetsdetaljerna (till exempel 
hologram och plomberingar) på 
läkemedelsförpackningar och om riskerna 
med att köpa förfalskade läkemedel. 
Kampanjen ska vara inriktad på i 
synnerhet Internetkällor som saknar 
godkännande och tillstånd.

Motivering

Den ökande mängden förfalskade läkemedel tyder på att konsumenterna inte är medvetna om 
riskerna med att köpa förfalskade läkemedel, särskilt från illegala webbplatser. 
Välinformerade konsumenter skulle kunna bidra till att förfalskade läkemedel upptäcks på 
marknaden. 
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Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85c
Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna certifiera och inrätta ett 
register över ackrediterade e-apotek. Detta 
register ska vara tillgängligt via en 
offentlig databas.
Kommissionen ska fastställa en 
unionskvalitetslogotyp för certifiering som 
ska anbringas på webbsidorna för de 
lagliga e-apoteken. 
Kommissionen ska se till att inget icke-
ackrediterat apotek använder unionens 
logotyp eller handlar med läkemedel på 
den inre marknaden.

Motivering

Konsumenternas förtroende för att köpa läkemedel genom e-apotek måste stärkas och 
distributionen av förfalskade läkemedel på Internet måste minimeras.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85d
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
anta delegerade akter med åtgärder för att 
höja medvetenheten bland allmänheten 
om riskerna med att köpa läkemedel på 



PE438.139v02-00 18/24 AD\809093SV.doc

SV

Internet, som får omfatta 
– varningar överst på Internetsidan i 
sökmotorer vid sökning efter läkemedel på 
Internet, 
– informationskampanjer, i samarbete 
med medlemsstaterna och med patient-
och konsumentorganisationer, 
– tillhandahållande av en lättillgänglig 
förteckning över ackrediterade e-apotek.
Dessa akter, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Ändringsförslag 22

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 

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 
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distributionssed som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen, ska en uppgift 
om detta införas i den gemenskapsdatabas 
som avses i punkt 6.”

distributionssed som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen, ska en uppgift 
om detta införas i den gemenskapsdatabas 
som avses i punkt 6. I denna uppgift ska 
det specificeras vilka principer, riktlinjer 
och regler som inte följts. Uppgifter om 
fall där förfalskade läkemedel har 
upptäckts på EU-marknaden ska också 
föras in i denna databas.”

Motivering

De uppgifter som förs in i EU-databasen bör vara så detaljerade som möjligt. 

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelse av de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
detta direktiv och ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de efterlevs. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla dessa bestämmelser senast den 
[insert concrete date 18 months after 
publication] och ska utan dröjsmål anmäla 
senare ändringar som påverkar dem. 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
subsidiaritetsprincipen ska 
medlemsstaterna fastställa reglerna för 
påföljder för överträdelse av 
bestämmelserna i detta direktiv och vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att de 
efterlevs. Påföljderna, som kan vara 
straffrättsliga, ska beakta det hot mot 
folkhälsan som förfalskning av läkemedel 
utgör. De föreskrivna påföljderna ska vara 
harmoniserade, effektiva, proportionella 
och avskräckande och ska bland annat 
omfatta följande gärningar:
1) Tillverkning av förfalskade läkemedel, 
aktiva substanser, hjälpämnen, 
beståndsdelar, material och tillsatsämnen.
2) Distribution eller erbjudande om 
distribution av förfalskade läkemedel, 
aktiva substanser, hjälpämnen, 
beståndsdelar, material och tillsatsämnen, 
inbegripet förmedling, handel, 
lagerförande, import och export.
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3) Förfalskning eller manipulation av 
handlingar.
4) Medhjälp eller medverkan till någon av 
de ovannämnda överträdelserna.
5) Försök att begå någon av de 
ovannämnda överträdelserna.
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla dessa bestämmelser senast den [18 
månader efter offentliggörande] och ska 
utan dröjsmål anmäla senare ändringar som 
påverkar dem.

Motivering

Läkemedelsförfalskning är en allvarlig brottslig gärning som sätter människors liv på spel. 
Detta bör speglas i påföljderna för förfalskning. Det hot mot folkhälsan som förfalskning av 
läkemedel utgör måste erkännas när bestämmelser om tillämpliga påföljder fastställs. 
Påföljderna måste därför vara strängare än vad som gäller för förfalskning av andra slags 
varor.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118 ba
Kommissionen ska upprätta ett nätverk 
mellan kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna samt låta 
patient- och konsumentorganisationer 
medverka för att säkerställa ett 
informationsutbyte om åtgärderna mot 
förfalskning av läkemedel, inbegripet de 
gällande påföljderna. 

Motivering

För att rätt förstå fenomenet med förfalskade läkemedel, exempelvis faktorer som leder till 
köp av förfalskade läkemedel, och kunna bekämpa förfalskningar effektivt är det avgörande 
att etablera samarbete med patientorganisationer. Dessa kan bidra med att samla in viktiga 
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uppgifter om patientbeteenden, som skälen till köp av förfalskade läkemedel. 

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 127c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 127c

Kommissionen ska senast den 
30 juni 2012 och därefter vartannat år 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om effekterna av de åtgärder som 
fastställs i detta direktiv och behovet av 
ytterligare harmonisering. I detta syfte 
ska kommissionen särskilt bedöma 
huruvida det behövs specifik 
harmonisering av försäljningen av 
läkemedel utan recept och via Internet. 
Dessutom ska den bedöma vilka 
införselpunkter som finns för förfalskade 
läkemedel på marknaden samt riskerna 
med receptfria läkemedel. Rapporten ska 
om lämpligt åtföljas av 
lagstiftningsförslag. Vid behov ska 
kommissionen i rapporten även lägga 
fram förslag till lagstiftning för att 
inbegripa receptfria läkemedel i detta 
direktivs räckvidd.”

Motivering

Majoriteten av alla förfalskade produkter kommer in på marknaden via illegala webbplatser. 
Konsumenterna bör ha möjlighet att på ett säkert sätt köpa läkemedel via Internet och utan 
recept. Dessutom finns det få uppgifter om var och när det är mest troligt att förfalskade 
läkemedel kommer in i den lagliga distributionskedjan.



PE438.139v02-00 22/24 AD\809093SV.doc

SV

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) de bestämmelser som är nödvändiga 
för att följa bestämmelserna i artikel 1.9 i 
detta direktiv, i den mån den rör 
artikel 54a.5, samt artiklarna 54a.2 och 
54a.3, i den mån det hänvisas till dessa i 
artikel 54a.5 i direktiv 2001/83/EG i dess 
ändrade lydelse enligt det här direktivet, 
från och med [fyll i datum 6 månader 
efter detta direktivs offentliggörande],

Motivering

Med tanke på de ökande risker patienter utsätts för från förfalskade läkemedel är det bråttom 
att införa tillfälliga åtgärder för att stärka patientsäkerheten fram till ikraftträdandet. Bland 
dessa tillfälliga åtgärder bör bland annat krävas att innehavare av tillverkningstillstånd 
(inbegripet omförpackare), som delvis eller helt avlägsnar eller övertäcker synliga 
säkerhetsdetaljer som anbringats frivilligt av upphovsmannen, ersätter dem med likvärdiga, 
synliga säkerhetsdetaljer och att de ska vara strikt ansvarsskyldiga om förfalskningar 
kommer in i distributionskedjan på grund av deras handlingar. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.6, 1.8 
och 1.9 från och med [insert concrete date
48 months after publication].

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

Motivering

Med tanke på de ökande risker patienter utsätts för från förfalskade läkemedel är det bråttom 
att införa tillfälliga åtgärder för att stärka patientsäkerheten fram till ikraftträdandet. Bland 
dessa tillfälliga åtgärder bör bland annat krävas att innehavare av tillverkningstillstånd 
(inbegripet omförpackare), som delvis eller helt avlägsnar eller övertäcker synliga 
säkerhetsdetaljer som anbringats frivilligt av upphovsmannen, ersätter dem med likvärdiga, 
synliga säkerhetsdetaljer och att de ska vara strikt ansvarsskyldiga om förfalskningar 
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kommer in i distributionskedjan på grund av deras handlingar. 

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) de bestämmelser som är nödvändiga 
för att följa bestämmelserna i artikel 1.9 i 
detta direktiv, utom i den mån den rör 
artikel 54a.5, samt artiklarna 54a.2 och 
54a.3, i den mån det hänvisas till dessa 
i artikel 54a.5 i direktiv 2001/83/EG i dess 
ändrade lydelse enligt det här direktivet, 
från och med [fyll i datum 48 månader 
efter detta direktivs offentliggörande].

Motivering

Med tanke på de ökande risker patienter utsätts för från förfalskade läkemedel är det bråttom 
att införa tillfälliga åtgärder för att stärka patientsäkerheten fram till ikraftträdandet. Bland 
dessa tillfälliga åtgärder bör bland annat krävas att innehavare av tillverkningstillstånd 
(inbegripet omförpackare), som delvis eller helt avlägsnar eller övertäcker synliga 
säkerhetsdetaljer som anbringats frivilligt av upphovsmannen, ersätter dem med likvärdiga, 
synliga säkerhetsdetaljer och att de ska vara strikt ansvarsskyldiga om förfalskningar 
kommer in i distributionskedjan på grund av deras handlingar. 
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