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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 stärka 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 via 
Internet. Det krävs också ytterligare 
bedömning av eventuella faror med 
receptfria läkemedel. Kommissionen bör 
därför 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 
frågan om huruvida receptfria läkemedel 
ska omfattas av detta direktiv.

Or. en

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.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Kommissionen bör i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter 
genomföra en kampanj för att informera 
konsumenterna om riskerna med att köpa 
förfalskade läkemedel. 
Informationskampanjen bör i synnerhet 
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 läkemedel från 
Internetkällor som saknar godkännande 
och tillstånd.

Or. en

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. 

Ändringsförslag 3

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 
gemenskapslagstiftning och 
nationell lagstiftning om uppgiftsskydd. 
Detta gäller i synnerhet information om 
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distributionskanaler.

Or. en

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 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1
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 avsiktligt har 
förfalskats med avseende på
a) identitet, inbegripet förpackning, 
etikett, namn och sammansättning vad 
gäller både beståndsdelar, inbegripet 
hjälpämnen och aktiva substanser, och 
dosering,
b) ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland och 
innehavare av godkännandet för 
försäljning,
c) historia, inbegripet register och 
handlingar genom vilka 
distributionskedjan kan fastställas.
Kommissionen ska ha befogenhet att 
uppdatera denna definition på grundval 
av den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen och internationella 
överenskommelser.”

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 5

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 
följande villkor är uppfyllda och 
identifieringen, äkthetsprövningen och 
spårbarheten för läkemedel säkerställts:

Or. en

Motivering

Identifieringen, äkthetsprövningen och spårbarheten för läkemedel bör säkerställas under 
alla omständigheter. 

Ändringsförslag 6

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. Särskilt information om 
distributionskanaler får inte 
tillgängliggöras för kommersiellt bruk.”
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Or. en

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 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska i samarbete med 
myndigheten 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.

Or. en

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. 

Ändringsförslag 8

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 9

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. De föreskrivna påföljderna, som 
kan vara av straffrättslig karaktär, ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande och ska bland annat omfatta 
följande gärningar:

1) tillverkning av förfalskade läkemedel, 
aktiva substanser, hjälpämnen, 
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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,
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 
[insert concrete date 18 months after 
publication] och ska utan dröjsmål anmäla 
senare ändringar som påverkar dem.

Or. en

Motivering

Läkemedelsförfalskning är en allvarlig brottslig gärning som sätter människors liv på spel. 
Detta bör speglas i påföljderna för förfalskning.

Ändringsförslag 10

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 
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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.

Or. en

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.


