
AM\804377SV.doc PE439.067v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2008/0261(COD)

15.2.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
42 - 114

Förslag till yttrande
Amalia Sartori
(PE430.741v01-00)

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
(KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE439.067v01-00 2/51 AM\804377SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\804377SV.doc 3/51 PE439.067v01-00

SV

Ändringsförslag 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 114 och 168,

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 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 klar 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 av och försämrad kvalitet på läkemedel och fastställa 
bestämmelser avseende jurisdiktionen som gör det möjligt att beakta offren för 
läkemedelsbrott och tillvarata deras intressen.
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Ändringsförslag 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Ett betydande antal läkemedel som 
köps över Internet kommer från illegala 
webbplatser som döljer sin fysiska adress. 
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 
kontinuerligt övervakas av utsedda organ.

Or. en

Motivering

Eftersom Internetförsäljningen i vissa medlemsstater är en del av den lagliga 
distributionskedjan måste den 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 
utan bör tas upp i direktivet.

Ändringsförslag 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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, och i samarbete med 
patient- och konsumentorganisationer, 
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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. Patient- och 
konsumentorganisationer är erfarna och kan ge relevant, korrekt och tillgänglig information 
till de befolkningsgrupper de känner till väl.

Ändringsförslag 46
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4e) Det är ändamålsenligt att införa en 
definition av begreppet ”förfalskat 
läkemedel” för att skilja dessa läkemedel 
från lagliga men icke godkända 
läkemedel. Dessutom bör godkända eller 
på annat sätt lagliga läkemedel med 
kvalitetsdefekter och läkemedel som på 
grund av misstag vid tillverkningen eller 
den följande hanteringen inte uppfyller 
kraven för god tillverkningssed eller god 
distributionssed inte blandas samman 
med förfalskade läkemedel.

Or. en

Motivering

Att avsiktligt förfalska läkemedel är en straffbar gärning. Det bör inte likställas med att inte 
uppfylla kraven för god tillverkningssed eller kvalitetsdefekter som kan uppkomma under 
normala tillverkningsförhållanden, och som hanteras på ett sätt som medger insyn mellan 
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läkemedelstillverkaren och myndigheterna med ständig omsorg om skyddet av folkhälsan.

Ändringsförslag 47
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I många fall konstateras att 
förfalskade läkemedel har distribuerats 
efter beställningar på Internet. Enligt 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 168 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, är det 
medlemsstaterna som ansvarar för 
regleringen av det sista ledet i 
läkemedelsdistributionen, särskilt 
distributionen via apotek. Detta omfattar 
även regleringen av 
läkemedelsförsäljningen via postorder 
eller över Internet. Enligt EU-domstolens 
rättspraxis har medlemsstaterna rätt att 
totalförbjuda postleverans av 
receptbelagda läkemedel, i enlighet med 
den stora handlingsfrihet de fått med 
anledning av farorna med detta 
försäljningssätt.

Or. de

Motivering

Den gällande ansvarsfördelningen måste respekteras i direktivet. Det är medlemsstaterna 
som ska besluta om bestämmelser för apotek och distributionen av läkemedel i det sista 
handelsledet. En klar majoritet av medlemsstaterna tillåter inte postorderförsäljning av 
receptbelagda läkemedel, vilket har bekräftats av EU-domstolen (dom av 
den 11 december 2003 i mål C-322/01 mot Deutscher Apothekerverband).

Ändringsförslag 48
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7
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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 
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.

(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 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för läkemedel bör man 
beakta de särskilda omständigheterna kring 
vissa produkter eller produktkategorier, 
t.ex. generiska läkemedel eller läkemedel 
som levereras direkt av tillverkarna utan 
inblandning av tredje part, som 
partihandlare, handlare och förmedlare, 
till inrättningar där läkemedlet 
administreras direkt till patienten. 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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett effektivt system för att kunna identifiera, äkthetspröva och spåra 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54 a.4. När säkerhetsdetaljerna 
fastställs måste man ta hänsyn till produktens särdrag för att undvika oproportionerliga 
kostnader. Till exempel skulle det vara kontraproduktivt att införa säkerhetsdetaljer för 
läkemedel som levereras direkt av tillverkaren till en vårdinrättning som är slutanvändare 
och administrerar läkemedlet direkt till patienten.

Ändringsförslag 49
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7
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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 
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.

(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 
läkemedel. När man inför obligatoriska 
säkerhetsdetaljer för 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.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att garantera äktheten hos alla kategorier av läkemedel, receptbelagda eller 
inte. Både receptbelagda och receptfria läkemedel är särskilda produkter som, om de 
förfalskas, kan få katastrofala följder för människors hälsa. Vidare är switching, det vill säga 
när ett receptbelagt läkemedel görs receptfritt, en företeelse som blir allt vanligare på både 
nationell och europeisk nivå. I vissa medlemsstater förekommer dessutom förskrivning av 
receptfria läkemedel.

Ändringsförslag 50
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör ha rätt att 
tillsammans med berörda parter själva 
besluta vilka särskilda aspekter av teknik 
för bekämpning av 
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läkemedelsförfalskningar som är bäst 
lämpade för det egna systemet för 
läkemedelsdistribution, med hänsyn tagen 
till det äkthetssigill som införs genom 
detta direktiv.

Or. it

Motivering

Detta direktiv kommer att fordra ett äkthetssigill på läkemedelsförpackningarna, så att 
partihandlare och apoteksföreståndare kan verifiera läkemedlens äkthet. Säkerhetssystemets 
egenskaper bör bestämmas nationellt på grundval av de särskilda behov som föreligger inom 
det nationella systemet för läkemedelsdistribution. Nationella initiativ som redan tagits eller 
som är på gång bör respekteras.

Ändringsförslag 51
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör ha rätt att i 
samarbete med berörda parter besluta om 
de särskilda aspekter som rör 
äkthetsprövning av läkemedel på det sätt 
de anser passa bäst för deras 
läkemedelsmarknad, med hänsyn till de 
säkerhetsdetaljer som ska fastställas i 
enlighet med detta direktiv.

Or. de

Motivering

Äktheten måste garanteras hos både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Ändringsförslag 52
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna ska, i samarbete 
med de berörda parterna, själva kunna 
bestämma vilka särskilda aspekter av 
äkthetsprövning av läkemedel de anser är 
lämpligast för deras system för 
distribution av läkemedel, med beaktande 
av de säkerhetsdetaljer som antagits i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet kommer det att krävas att säkerhetsdetaljer fogas till 
läkemedelsförpackningen, vilket kommer att göra det möjligt för partihandlare och apotekare 
att äkthetspröva läkemedlen. Säkerhetsdetaljer i äkthetsprövningen bör avgöras på nationell 
nivå, enligt vad systemet för distribution av läkemedel kräver i varje medlemsstat. Nationella 
initiativ som redan genomförts eller håller på att genomföras bör respekteras.

Ändringsförslag 53
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Teknik för att identifiera och spåra 
läkemedel dosvis kan vara ett sätt att 
effektivare bekämpa 
läkemedelsförfalskning och bör 
analyseras noga av Europas 
folkhälsoinstitutioner.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att all tillgänglig teknik beaktas i kampen mot denna företeelse som är så 
skadlig för européernas hälsa. 

Ändringsförslag 54
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Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att i rimlig tid skydda patienterna 
mot riskerna med förfalskade läkemedel 
ska innehavare av tillverkningstillstånd 
som delvis eller helt avlägsnar eller 
övertäcker säkerhetsdetaljer som 
anbringats frivilligt vara tvungna att 
ersätta sådana säkerhetsdetaljer med 
likvärdiga säkerhetsdetaljer som 
utformats för att garantera identifiering, 
äkthetsprövning och spårbarhet för 
receptbelagda läkemedel så snart som 
detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Det är inte sannolikt att några konkreta åtgärder verkligen genomförs ännu på några år efter 
det att direktivet trätt i kraft. Därför bör man fortsätta med tillfälliga åtgärder tills de 
fullständiga åtgärderna kan införas. I dessa 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 55
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Användning av teknik som möjliggör 
äkthetsprövning och spårning av 
läkemedel på nivån för enskilda 
doseringsformer (exempelvis kapsel, 
tablett eller förpackade vätskor som 
garantiförseglas) kan också ge ett stort 
bidrag till bättre övervakning av 
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produkterna på marknaden.

Or. en

Motivering

Användning av teknik som möjliggör äkthetsprövning och spårning av läkemedel på nivån för 
enskilda doseringsformer, för att komplettera de säkerhetsdetaljer som föreslås för 
läkemedelsförpackningarna, kommer att göra det möjligt att tidigt upptäcka förfalskade 
läkemedel och på så sätt bidra till att fortsätta att minska de hälso- och säkerhetsrisker som 
de förfalskade läkemedlen utgör för patienterna.

Ändringsförslag 56
Frédérique Ries

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 
stränga villkor.

(8) Varje aktör i distributionskedjan som 
märker eller förpackar läkemedel eller 
ändrar ett läkemedels etikett eller 
förpackning 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 
stränga villkor. Dessa stränga villkor bör 
föreskriva tillräckliga säkerhetsåtgärder 
för att förhindra att förfalskade läkemedel 
kommer in i distributionskedjan och 
också återge en strikt skyldighet för dessa 
innehavare av tillverkningstillstånd att 
iaktta aktsamhet gentemot den 
ursprungliga tillverkaren, gentemot 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning och gentemot konsumenterna 
av läkemedlet.

Or. en

Motivering

Patienter och andra aktörer i distributionskedjan måste uttryckligen informeras genom 
etiketten på förpackningen om ursprungliga säkerhetsdetaljer har avlägsnats eller ersatts.
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Ändringsförslag 57
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att distributionskedjans 
tillförlitlighet ska bli bättre bör 
partihandlarna åläggas att antingen själva 
eller genom ett organ som ackrediterats för 
uppgiften kontrollera att deras leverantörer 
följder god distributionssed.

(10) För att distributionskedjans 
tillförlitlighet ska bli bättre bör 
partihandlarna åläggas att antingen själva 
eller genom ett organ som ackrediterats för 
uppgiften kontrollera att deras leverantörer 
följder god distributionssed. För att 
distributionskedjan ska bli spårbar även 
för innehavare av godkännande för 
försäljning bör partihandlarna dessutom 
förse dem med denna information 
avseende de beställningar de mottagit.

Or. de

Ändringsförslag 58
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) EU-invånarna bör göras 
uppmärksamma på riskerna med att 
beställa läkemedel från illegala 
leverantörer. Åtgärder för att öka 
medvetenheten bör främjas i 
medlemsstaterna och på EU-nivå. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör
vidta åtgärder för att informera den breda 
allmänheten om riskerna med att köpa 
läkemedel på Internet.

Or. de



PE439.067v01-00 14/51 AM\804377SV.doc

SV

Motivering

Äktheten måste garanteras hos både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Ändringsförslag 59
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Framför allt bör 
informationskampanjer främjas både 
nationellt och på EU-nivå. Kommissionen 
bör tillsammans med medlemsstaterna 
vidta effektiva åtgärder för att förbättra 
allmänhetens medvetenhet om riskerna 
med att köpa läkemedel via Internet.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 60
Amalia Sartori

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 

(13) Framställning av aktiva farmaceutiska 
substanser eller hjälpämnen bör omfattas 
av de tillämpliga goda tillverkningsseder 
som gäller i unionen 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 
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avsedda att exporteras till gemenskapen, 
inklusive inspektion och kontroll av 
efterlevnaden, garanterar ett lika gott skydd 
för folkhälsan som det som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen.

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.

Or. en

Motivering

Både hjälpämnen och aktiva farmaceutiska substanser bör omfattas av de tillämpliga goda 
tillverkningsseder som utvecklats på europeisk nivå med beaktande av deras egna särskilda 
egenskaper. Kommissionen uppmanas att utarbeta specifika goda tillverkningsseder för 
aktiva farmaceutiska substanser och specifika goda tillverkningsseder för hjälpämnen för att 
ta hänsyn till de särskilda egenskaperna hos dessa två olika kategorier av beståndsdelar och 
särskilt till att hjälpämnena inte har någon terapeutisk verkan.

Ändringsförslag 61
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Farmaceutiska hjälpämnen, som 
inte är aktiva farmaceutiska substanser, 
som används vid tillverkning av läkemedel 
bör omfattas av lämpliga kontroller från 
innehavaren av tillverkningstillståndet så 
att hjälpämnena gås igenom och 
kontrolleras av innehavaren av 
tillverkningstillståndet för att de ska vara 
lämpliga för användning vid tillverkning 
av läkemedel i enlighet med god 
tillverkningssed och så att kontrollerna 
garanterar en tillräckligt hög nivå på 
skyddet av folkhälsan.

Or. en

Motivering

Att ta med hjälpämnen i tillämpningsområdet är relevant förutsatt att hjälpämnena behandlas 
separat från aktiva farmaceutiska substanser och att särskilda krav kommer att gälla som 
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skiljer sig från dem som gäller för aktiva farmaceutiska substanser. Innehavaren av 
tillverkningstillståndet är ansvarig för att garantera att kvaliteten på hjälpämnena är lämplig 
för dess syfte och denna bestämmelse ingår redan i EU:s bestämmelser om god 
tillverkningssed för humanläkemedel.

Ändringsförslag 62
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I syfte att identifiera varje enskild 
förpackning av receptbelagda läkemedel, 
förutom radioaktiva läkemedel, bör vissa 
av produktens särdrag förekomma bland 
de säkerhetsdetaljer som ska finnas 
(exempelvis produktnummer, 
utgångsdatum, tillverkningssatsnummer). 
Dessa uppgifter bör finnas tillgängliga i 
ett maskinellt läsbart format som är 
harmoniserat i hela Europa med hjälp av 
en internationell kodningsstandard.

Or. en

Motivering

Ett obrutet produktkontrollsystem bör möjliggöra systematiska kontroller av varje 
förpacknings serienummer när läkemedlet ska administreras, innan det når patienten. Detta 
förutsätter att alla receptbelagda läkemedel, förutom radioaktiva läkemedel, är 
serienummermärkta så att den enskilda förpackningen kan identifieras på ett harmoniserat 
och standardiserat sätt i hela Europa.

Ändringsförslag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör samarbeta för 
att genomföra gällande inskränkningar 
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av den illegala handeln med läkemedel på 
Internet, däribland med hjälp av Europol.

Or. de

Ändringsförslag 64
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör samarbeta, 
även med Europol, för att skärpa de 
restriktioner som redan finns mot illegalt 
tillhandahållande av läkemedel via 
Internet.

Or. it

Motivering

Samarbetet mellan medlemsstater för att bekämpa illegal distribution av läkemedel via 
Internet är utan tvekan omfattande och inkluderar bland annat utbyte av bästa praxis och av 
teknisk know-how. Samarbetet bör emellertid även inbegripa Europol, som har omfattande 
erfarenheter i fråga om IT-brottslighet.

Ändringsförslag 65
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel: 
alla läkemedel som avsiktligt har 
förfalskats med avseende på
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a) identitet, inbegripet förpackning, 
etikett, namn och sammansättning vad 
gäller både beståndsdelar, däribland 
förpackningskomponenter, 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 
dokument med vars hjälp man kan 
fastställa distributionskedjan.
Kommissionen ska, i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter, uppdatera 
denna definition på grundval av den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och internationella överenskommelser.
Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.
Oavsiktliga tillverkningsfel omfattas inte 
av denna definition.”

Or. en

Motivering

För att förbättra rättssäkerheten och tydligheten behövs det en definition av förfalskade 
läkemedel eftersom det för närvarande råder förvirring om vad detta begrepp ska omfatta. 
Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och bör inte behandla frågor som 
har att göra med intellektuell äganderätt, patenträtter eller tillverkningsfel.

Ändringsförslag 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

-1) I artikel 1 ska följande punkt 2a 
införas efter punkt 2:
”2a. förfalskat läkemedel: alla läkemedel 
som avsiktligt har förfalskats med 
avseende på
a) egenskaper, inbegripet förpackning, 
etikett, namn och sammansättning vad 
gäller både aktiva substanser och 
dosering,
b) tillverkning, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland och 
innehavare av godkännande för 
försäljning,
c) ursprung, inbegripet register och 
handlingar med vars hjälp 
distributionskedjan kan fastställas.
Kommissionen ska anpassa denna 
definition såväl till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen som till 
internationella avtal.
Denna definition ska inte gälla 
överträdelser av lagstiftningen om 
industriell äganderätt.
Tillverkningsfel ska inte omfattas av 
denna definition.”

Or. de

Ändringsförslag 67
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) I artikel 1 ska följande punkt 3a införas 
efter punkt 3:
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”3a) hjälpämne: 
hjälpämnen är de beståndsdelar som ingår i en 
läkemedelsform förutom den aktiva 
substansen; i hjälpämnen ingår bland annat 
fyllnadsmedel, medel som påskyndar 
tablettsönderfall, smörjmedel, färgämnen, 
antioxidanter, konserveringsmedel, adjuvanser, 
stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel, 
emulgeringsmedel, lösningsmedel, medel som 
förbättrar permeation, smakämnen och 
aromämnen samt beståndsdelar i det yttre 
höljet på läkemedel, exempelvis 
gelatinkapslar.”

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av hjälpämne. Eftersom ett hjälpämne är en avgörande beståndsdel i 
det slutliga läkemedlet stämmer definitionen överens med EMA:s kommitté för 
humanläkemedels riktlinjer om hjälpmedel. 

Ändringsförslag 68
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b) 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 eller sammansättning vad 
gäller både beståndsdelar, inbegripet 
hjälpämnen och aktiva substanser, och 
dosering,
b) ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland eller 
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innehavare av godkännandet för 
försäljning,
c) historia, inbegripet register eller 
handlingar genom vilka 
distributionskedjan kan fastställas.
Kommissionen ska, i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter, uppdatera 
denna definition på grundval av den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och internationella överenskommelser.
Denna definition hänför sig inte till 
överträdelser av lagstiftning om 
immateriell och industriell äganderätt 
eller patenträtter.
Tillverkningsfel omfattas inte av denna 
definition.”

Or. en

Motivering

För att förbättra rättssäkerheten och tydligheten behövs det en definition av förfalskade 
läkemedel eftersom det för närvarande råder förvirring om vad detta begrepp ska omfatta. 
Detta direktiv bör vara inriktat på följderna för folkhälsan och bör inte behandla frågor som 
har att göra med intellektuell äganderätt, patenträtter eller tillverkningsfel.

Ändringsförslag 69
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 försäljning,
köp eller fakturering av läkemedel, med 
undantag av fysisk hantering och 
utlämnande av läkemedel till allmänheten, 
och som inte omfattas av definitionen av 
partihandel.”
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Or. en

Motivering

Definitioner som används i detta direktiv bör vara lätta att förstå och inte leda till osäkerhet 
om deras betydelse. Definitionerna måste därför göra åtskillnad mellan handel och 
förmedling, eftersom det första fallet även gäller när handlaren äger produkten, vilket inte 
gäller i det senare fallet. Ingendera äger dock produkterna fysiskt och de kontrollerar därför 
inte hanteringen av dem.

Ändringsförslag 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. personer som är behöriga att lämna 
ut läkemedel: 
personer eller rättighetsinnehavare som 
har tillstånd att bedriva partihandel med 
läkemedel, utan att det påverkar personer 
eller rättighetsinnehavare som undantas 
från kravet på tillstånd.”

Or. de

Motivering

I direktiv 2001/83/EG förekommer uttrycket ”personer som är behöriga att lämna ut 
läkemedel”, men det definieras aldrig. Alla aktörer längs distributionskedjan bör definieras 
tydligt för att effektivt förhindra att förfalskade läkemedel tar sig in i den lagliga 
distributionskedjan.

Ändringsförslag 71
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
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Direktiv 2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 1 ska följande punkt 18b 
införas efter punkt 18 a:
”18b. personer som är behöriga att lämna 
ut läkemedel:
personer eller enheter som innehar 
tillstånd att bedriva partihandel utan att 
det påverkar personer eller enheter som 
är undantagna från att inneha tillstånd 
att lämna ut läkemedel.”

Or. en

Motivering

Det bör ingå en definition för att förklara innebörden av begreppet ”personer som är 
behöriga att lämna ut läkemedel” eftersom detta begrepp används i det gällande direktivet 
utan definition. Denna definition behövs för att garantera att tillräckligt med läkemedel 
lämnas ut kontinuerligt genom personer som är behöriga att lämna ut läkemedel till 
allmänheten. För att effektivt kunna skydda mot förfalskade läkemedel måste alla deltagare i 
och kring distributionskedjan kunna identifieras tydligt, och deras verksamhet ska vara 
definierad, ha alla tillstånd och vara kontrollerad och inspekterad.

Ändringsförslag 72
Vicky Ford

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 införas 
efter punkt 3:
”3a. Detta direktiv ska inte inverka på 
medlemsstaternas rätt att begränsa eller 
förbjuda försäljning av receptbelagda 
läkemedel på Internet.”

Or. en
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Motivering

Den stora majoriteten av medlemsstaterna begränsar för närvarande försäljning av 
receptbelagda läkemedel på Internet. Sådana begränsningar bidrar bland annat till att 
minimera tillfällena för förfalskare att göra förfalskade läkemedel tillgängliga för 
allmänheten. I folkhälsans namn, och i enlighet med subsidiaritetsprincipen, måste sådana 
begränsningar få lova att fortsätta att gälla.

Ändringsförslag 73
Jorgo Chatzimarkakis

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.”

Or. de

Ändringsförslag 74
Amalia Sartori

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 påverkar inte på något 
sätt medlemsstaternas rätt att begränsa 
eller förbjuda försäljning av 
receptbelagda läkemedel via Internet.”
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Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 75
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavaren av tillverkningstillståndet 
ska se till att utgångsmaterial förutom 
aktiva farmaceutiska substanser bedöms 
som lämpliga för användning i läkemedel. 
Innehavaren av tillverkningstillståndet 
ska se till att den process genom vilken 
bedömningen görs beskrivs i ett 
kvalitetssystem som ska finnas tillgängligt 
för inspektion av de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Leveranskedjan för aktiva farmaceutiska substanser och för hjälpämnen skiljer sig åt mycket. 
Bestämmelser för hjälpämnen bör göras i en särskild artikel som tydligt gör skillnad mellan 
dem och aktiva farmaceutiska substanser och som tillämpar en lämplig kontrollnivå. 
Tillverkare av hjälpämnen och leveranskedjan för utgångsmaterial övervakas genom 
innehavaren av tillverkningstillståndets kvalitetssystem, under övervakning av personen med 
särskild EU-kompetens, som själv omfattas av föreskrivna inspektioner.

Ändringsförslag 76
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Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hjälpämnen ska omfattas av en särskild 
god tillverkningssed som ska utarbetas av 
kommissionen i enlighet med artikel 84 a.

Or. en

Motivering

Både hjälpämnen och aktiva farmaceutiska substanser bör omfattas av de tillämpliga goda 
tillverkningsseder som utvecklats på europeisk nivå med beaktande av deras egna särskilda 
egenskaper. Kommissionen uppmanas att utarbeta specifika goda tillverkningsseder för 
aktiva farmaceutiska substanser och specifika goda tillverkningsseder för hjälpämnen för att 
ta hänsyn till de särskilda egenskaperna hos dessa två olika kategorier av beståndsdelar och 
särskilt till att hjälpämnena inte har någon terapeutisk verkan.

Ändringsförslag 77
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b 
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 46 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att de 
misstänks vara förfalskade med avseende 
på identitet, historia eller ursprung i 
förhållande till de produkter som 
tillverkaren framställer.”

”g) underrätta den behöriga myndigheten 
om produkter om vilka det kommer till 
denna tillverkares kännedom att det finns 
anledning att misstänka att de är
förfalskade med avseende på identitet, 
historia eller ursprung i förhållande till de 
produkter som tillverkaren framställer.”

Or. el

Ändringsförslag 78
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Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led h ska läggas till:
”h) göra aktiva substanser importerade 
från tredjeländer till föremål för en 
särskild och noggrann övervakning, för 
att kontrollera tillämpningen av god 
tillverkningssed och de aktiva 
substansernas kvalitet.”

Or. it

Motivering

Övervakningen av framför allt aktiva substanser importerade från tredjeländer bör skärpas 
ytterligare. Här gäller det dock att skilja mellan å ena sidan kontroll av god tillverkningssed 
– samt i slutändan av de aktiva substansernas kvalitet – och å andra sidan kontroll av 
förfalskningar, något som gäller eventuella patentinnehavare.

Ändringsförslag 79
Ioannis A. Tsoukalas

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

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 
samt kontrollmekanismerna 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 



PE439.067v01-00 28/51 AM\804377SV.doc

SV

kringgås. denna goda tillverkningssed inte kan 
kringgås.

Or. el

Ändringsförslag 80
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 47 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De principer genom vilka innehavaren av 
tillverkningstillståndet garanterar att 
hjälpämnen är lämpliga att användas i 
tillverkningsprocessen, som ska utföras 
åtföljas av riskanalyser i enlighet med 
principerna för god tillverkningssed, ska 
antas i form av riktlinjer.

Or. en

Motivering

Lämpliga och rimliga riktlinjer ska utarbetas för hjälpämnen och aktiva substanser eftersom 
deras leveranskedjas egenskaper skiljer sig mycket åt. Det föreslås att redan befintliga 
riktlinjer ska utgöra grunden för de kontroller som ska gälla hjälpämnena och förbättras 
genom ytterligare lämpliga krav om det behövs. Detta förslag skulle vara pragmatiskt och 
uppfylla kraven i den gällande lagstiftningen och bygga vidare på effektiva system som redan 
finns.

Ändringsförslag 81
Angelika Niebler

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

att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI, 
förutom radioaktiva läkemedel och 
läkemedel som på grund av sina specifika 
särdrag inte är lämpliga att distribuera 
via partihandlare och apotek, och som 
därför säljs direkt från tillverkaren till en 
vårdinrättning där de administreras direkt 
till patienten.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att utarbeta ett effektivt system för att kunna identifiera och äkthetspröva 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54 a.4. När säkerhetsdetaljerna 
fastställs måste man ta hänsyn till läkemedlets särdrag. Anbringandet av säkerhetsdetaljerna 
måste bedömas utifrån läkemedlens särdrag för att man ska kunna garantera äktheten. Vissa 
läkemedel kan bara administreras på sjukhus. Att anbringa säkerhetsdetaljer på dessa 
läkemedel skulle därför ge patienterna små säkerhetsfördelar och kan försena tillgången till 
dessa läkemedel.

Ändringsförslag 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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, om läkemedlet är 
receptbelagt i enlighet med avdelning VI, 
förutom radioaktiva läkemedel och 
läkemedel som på grund av sina specifika 
särdrag inte är lämpliga att distribuera 
via partihandlare och apotek och som 
därför säljs direkt från tillverkaren till en 
vårdinrättning där de administreras direkt 
till patienten.”

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att utarbeta ett effektivt system för att kunna identifiera och äkthetspröva 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54 a.4. När säkerhetsdetaljerna 
fastställs måste man ta hänsyn till läkemedlets särdrag. Anbringandet av säkerhetsdetaljerna 
måste bedömas utifrån läkemedlens särdrag för att man ska kunna garantera äktheten. Vissa 
läkemedel kan bara delas ut på sjukhus. Att anbringa säkerhetsdetaljer på dessa läkemedel 
skulle därför ge patienterna små säkerhetsfördelar och kan försena tillgången till dessa 
läkemedel.

Ändringsförslag 83
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 84
Patrizia Toia

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

att säkerställa läkemedlets identitet, äkthet 
och spårbarhet för andra läkemedel än 
radioaktiva läkemedel.”

Or. it

Motivering

Det är viktigt att garantera äktheten hos alla kategorier av läkemedel, receptbelagda eller 
inte. Både receptbelagda och receptfria läkemedel är särskilda produkter som, om de 
förfalskas, kan få katastrofala följder för människors hälsa. Vidare är switching, det vill säga 
när ett receptbelagt läkemedel görs receptfritt, en företeelse som blir allt vanligare på både
nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag 85
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna om säkerhetsdetaljer ska 
gälla utan att åtskillnad får göras mellan 
olika distributionskanaler.

Or. de

Ändringsförslag 86
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljer ska anses likvärdiga när 
de gör det lika lätt att fastställa identitet, 
äkthet, spårbarhet och orördhet, liksom 
när de blir lika tekniskt svåra att kopiera. 
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När säkerhetsdetaljerna avlägsnas, byts ut 
eller täcks över bör denna punkt också 
tillämpas för nya säkerhetsdetaljer.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 87
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdetaljer ska anses likvärdiga när 
de gör det lika lätt att fastställa identitet, 
äkthet, spårbarhet och orördhet, 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, om 
inte den primära säkerhetsdetaljen är dold 
och därför inte kan kännas igen.

Or. en

Motivering

För att garantera att parallellhandlare verkligen kan anbringa likvärdiga säkerhetsdetaljer 
under ompackningsprocessen måste detta direktiv införa olika kategorier av likvärdiga 
säkerhetsdetaljer i enlighet med specifika kriterier, och erkänna att dolda säkerhetsdetaljer 
inte kan kontrolleras utan föregående information.

Ändringsförslag 88
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Innehavaren av 
tillverkningstillståndet ska tydligt ange på 
den yttre förpackningen om ursprungliga 
säkerhetsdetaljer har avlägsnats eller 
övertäckts helt eller delvis.

Or. en

Motivering

Patienter och andra aktörer i distributionskedjan måste uttryckligen informeras genom 
etiketten på förpackningen om ursprungliga säkerhetsdetaljer har avlägsnats eller ersatts.

Ändringsförslag 89
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De säkerhetsdetaljer som avses i 
artikel 54 o ska gälla utan att åtskillnad 
får göras mellan olika 
distributionskanaler.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 90
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Innehavare av tillverkningstillstånd 
enligt punkt 2 i denna artikel ska anses 
vara tillverkare i enlighet med rådets 
direktiv 85/374 EEG. De ska ha 
skadeståndsansvar för skador som orsakas 
av läkemedel som är förfalskade med 
avseende på sin identitet gentemot den 
ursprungliga tillverkaren, innehavaren av 
godkännandet för försäljning och 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 91
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 92
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som
krävs för att genomföra artikel 54 o och 
punkterna 1 och 2 i denna artikel. Innan 
kommissionen lägger fram ett särskilt 
förslag i enlighet med artikel 54 o ska den 
göra en konsekvensbedömning av 
kostnader och fördelar med befintliga 
system för bekämpning av förfalskningar 
och höra berörda parter om införandet 
och användningen av sådana 
äkthetssigill. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 121.2a.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 121.2a.

Or. it
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Motivering

Det finns olika tekniska metoder att bekämpa förfalskningar, exempelvis endimensionella 
koder, datamatriser, sigill, hologram, radiofrekvenser (RFID) osv. Innan kommissionen 
bestämmer sig för ett specifikt sigill för bekämpning av förfalskningar bör den göra en 
konsekvensbedömning för att titta på alla för- och nackdelar med de sigill som finns ute på 
marknaden och samtidigt ta hänsyn till befintliga erfarenheter och resultat från avslutade 
pilotprojekt.

Ändringsförslag 93
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 94
Vicky Ford

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

ea) Om läkemedlet levereras direkt, utan 
inblandning av tredje part, som 
partihandlare, handlare och förmedlare, 
till vårdinrättningar där läkemedlet 
administreras direkt till patienten.

Or. en

Ändringsförslag 95
Patrizia Toia

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 a – 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 framställs med hjälp 
av teknik för bekämpning av 
förfalskningar av läkemedel respekteras.”

Or. it

Motivering

Användningen av antiförfalskningssigill kan generera uppgifter som kan vara känsliga både 
ur affärssynpunkt och för enskilda individer. Äganderätten till dessa uppgifter bör 
respekteras. Uppgifter om människors konsumtion av läkemedel bör omfattas av tillämplig 
lagstiftning om personuppgiftsskydd och av de etiska regler som gäller nationellt.

Ändringsförslag 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
äganderätten till och konfidentialiteten 
hos de uppgifter som härrör från 
användningen av säkerhetsdetaljer i syfte 
att bekämpa förfalskningar av läkemedel 
respekteras.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 97
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 a – 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 
ägande av och sekretess för de uppgifter 
som uppkommer på grund av användning 
av säkerhetsdetaljer för att äkthetspröva 
läkemedel respekteras.”

Or. en



AM\804377SV.doc 39/51 PE439.067v01-00

SV

Motivering

Användning av säkerhetsdetaljer för att bestyrka läkemedels äkthet genererar uppgifter som 
kan vara personligt och kommersiellt känsliga. Äganderätt till sådana uppgifter bör 
respekteras. Uppgifter i samband med personlig konsumtion av läkemedel bör omfattas av 
relevant lagstiftning om uppgiftsskydd och nationella etiska föreskrifter om tystnadsplikt.

Ändringsförslag 98
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det är inte sannolikt att några konkreta åtgärder verkligen genomförs ännu på några år efter 
det att direktivet trätt i kraft. Därför bör man fortsätta med tillfälliga åtgärder tills de 
fullständiga åtgärderna kan införas. I dessa 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 99
Frédérique Ries

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

4a. Senast den [fyll i datum 36 månader 
efter offentliggörande] ska alla 
receptbelagda läkemedel, förutom 
radioaktiva läkemedel, vara 
serienummermärkta från den tidpunkt 
tillverkningssatsen släpps ut i enlighet 
med artikel 51, så att den enskilda 
förpackningen kan identifieras entydigt. 
Serienumret ska integreras i en 
internationellt erkänd och harmoniserad 
kodningsstandard.

Or. en

Motivering

Ett obrutet produktkontrollsystem bör möjliggöra systematiska kontroller av varje 
förpacknings serienummer när läkemedlet ska administreras, innan det når patienten. Detta 
förutsätter att alla receptbelagda läkemedel, förutom radioaktiva läkemedel, är 
serienummermärkta så att den enskilda förpackningen kan identifieras på ett harmoniserat 
och standardiserat sätt i hela Europa.

Ändringsförslag 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 77 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Medlemsstaterna ska till 
läkemedelsmyndigheten sända en kopia av 
det tillstånd som avses i punkt 1. 
Myndigheten ska föra in den informationen 
i den gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 111.6. På begäran av kommissionen 
eller av en medlemsstat ska 
medlemsstaterna lämna alla behövliga 
upplysningar om de individuella tillstånd 
som de har beviljat enligt punkt 1.”

”4. Medlemsstaterna ska till 
läkemedelsmyndigheten sända en kopia av 
det tillstånd som avses i punkt 1. 
Myndigheten ska föra in den informationen 
i den gemenskapsdatabas som avses i 
artikel 111.6. På begäran av kommissionen 
eller av en medlemsstat ska 
medlemsstaterna inom rimlig tid lämna 
alla behövliga upplysningar om de 
individuella tillstånd som de har beviljat 
enligt punkt 1.”

Or. el

Ändringsförslag 102
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE439.067v01-00 42/51 AM\804377SV.doc

SV

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led ba (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 80 – punkt 1 – led ia (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt j ska läggas till:
”j) Att på begäran av en innehavare av 
godkännande för försäljning av 
läkemedel förse denne med information 
om de läkemedelsbeställningar som 
mottagits. Denna information ska 
åtminstone omfatta beställarens namn 
och adress samt de uppgifter som anges i 
punkt e första till fjärde strecksatserna.”

Or. de

Ändringsförslag 104
Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)



AM\804377SV.doc 43/51 PE439.067v01-00

SV

Direktiv 2001/83/EG
Artikel 84a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a) Följande artikel 84a ska införas efter 
artikel 84:

Artikel 84a
Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer 
för specifik god tillverkningssed för aktiva 
farmaceutiska substanser och specifik god 
tillverkningssed för hjälpämnen. I detta 
syfte ska den samråda med Kommittén för 
humanläkemedel som inrättades genom 
rådets direktiv 75/319/EEG och 
Farmaceutiska kommittén som inrättades 
genom rådets beslut 75/320/EEG.

Or. en

Motivering

Både hjälpämnen och aktiva farmaceutiska substanser bör omfattas av de tillämpliga goda 
tillverkningsseder som utvecklats på europeisk nivå med beaktande av deras egna särskilda 
egenskaper. Kommissionen uppmanas att utarbeta specifika goda tillverkningsseder för 
aktiva farmaceutiska substanser och specifika goda tillverkningsseder för hjälpämnen för att 
ta hänsyn till de särskilda egenskaperna hos dessa två olika kategorier av beståndsdelar och 
särskilt till att hjälpämnena inte har någon terapeutisk verkan.

Ändringsförslag 105
Amalia Sartori

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

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 

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 
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artikel 80 d–h tillämpas. enlighet med detta direktiv. 
De ska anmäla sin verksamhet till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de är etablerade.”

De ska anmäla sin verksamhet till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de är etablerade, som i sin tur ska 
informera Europeiska 
läkemedelsmyndigheten.”

Or. en

Motivering

Personer eller enheter som handlar med eller förmedlar läkemedel ska försäkra sig om att 
dessa läkemedel omfattas av ett gällande godkännande för försäljning. Det nationella 
anmälningsförfarandet bör förstärkas med en EU-databas i likhet med kraven för innehavare 
av tillstånd att bedriva partihandel, i syfte att göra alla deltagare synliga.

Ändringsförslag 106
Vicky Ford

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.

Or. en

Ändringsförslag 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

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

”Avdelning VIIa
INTERNETFÖRSÄLJNING

Artikel 85c
1. Kommissionen ska anta delegerade akter 
om 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.
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.
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att alla registrerade 
webbplatser med apotek som är kopplade till 
apotek inom medlemsstaterna visar 
gemenskapslogotypen som avses i punkt 1 och 
förhindra att icke registrerade webbplatser 
med apotek använder logotypen och länkar till 
den centrala webbplats som avses i punkt 1.”

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 108
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Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) I artikel 88 ska följande punkt 1a 
införas efter punkt 1:
1a. ”Medlemsstaterna ska i samarbete 
med kommissionen och efter samråd med 
berörda parter ta fram en strategi för att 
informera om läkemedelsleverantörers 
tillförlitlighet. Strategin ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tillhandahållande av läkemedel och till de 
risker som är förenade med vissa metoder 
för tillhandahållande av läkemedel, 
exempelvis olagliga Internetkanaler.”

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 109
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 88b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 88b
Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen och efter samråd med 
berörda parter ta fram en strategi för att 
informera om tillförlitligheten hos olika 
metoder för tillhandahållande av 
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läkemedel. Strategin ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tillhandahållande av läkemedel och till de 
risker som är förenade med vissa metoder 
för tillhandahållande av läkemedel, 
exempelvis den olagliga handeln på 
Internet.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 110
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 97 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) I artikel 97 ska följande punkt 5a 
läggas till:
”5a. Kommissionen ska, i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och nationella 
myndigheter, se till att tillverkare, 
importörer, partihandlare, handlare och 
förmedlare gemensamt eller enskilt 
främjar offentliga informationskampanjer 
i olika medier (press, tv, radio, Internet) 
för att öka medvetenheten om de risker 
som hänger samman med köp av 
förfalskade läkemedel på Internet.”

Or. en

Motivering

Allmänheten måste få reda på riskerna med att köpa läkemedel över Internet och hur de ska 
kunna skilja legala e-apotek från illegala distributörer. Med tanke på de finansiella resurser 
tillverkare, importörer, partihandlare, handlare och förmedlare har tillgång till och eftersom 
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det ligger i deras intresse att skydda sina konsumenter och sitt rykte bör branschen leda 
informationskampanjerna medan kommissionen har en övervakande roll för att se till att 
kampanjerna genomförs.

Ändringsförslag 111
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 121.2 anta riktlinjer där 
kraven i punkt 1 a–d anges i detalj, samt 
med hjälp av lämpliga instrument och 
eventuella extraåtgärder se till att 
substanserna kontrolleras och övervakas 
med avseende på kvalitet och säkerhet.

Or. it

Motivering

Övervakningen av framför allt aktiva substanser importerade från tredjeländer bör skärpas 
ytterligare. Här gäller det dock att skilja mellan å ena sidan kontroll av god tillverkningssed 
– samt i slutändan av de aktiva substansernas kvalitet – och å andra sidan kontroll av 
förfalskningar, något som gäller eventuella patentinnehavare.

Ändringsförslag 112
Ioannis A. Tsoukalas

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 samt tillverkningen 
och distributionen omedelbart upphöra.”

Or. el

Ändringsförslag 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118ca
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 omfatta de civil- och straffrättsliga 
aspekterna av förfalskade läkemedel och 
illegal handel med förfalskade läkemedel.

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 
endast inom EU. Därför bör EU och medlemsstaterna skriva under och ratificera 
Europarådets nya internationella konvention.

Ändringsförslag 114
Vicky Ford

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1
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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 [insert concrete 
date 18 months after publication]. 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 
6 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 [insert concrete date 
18 months after publication + one day].

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [fyll i datum 6 månader efter 
offentliggörande].

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 
[insert concrete date 24 months after 
publication],

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],

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, 1.8 
och 1.9 från och med [fyll i datum 
48 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.

c) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.9 i den 
mån den rör artikel 54a.5, 54a.2 och 
54a.3 i den omfattning som de hänvisas 
till i 54a.5 i 2001/83/EG i dess ändrade 
lydelse enligt det här direktivet, från och 
med [fyll i datum 6 månader efter 
offentliggörande],
d) de bestämmelser som är nödvändiga 
för att följa bestämmelserna i artikel 1.9 i 
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den mån den rör artikel 54a.5, 54a.2 och 
54a.3 i den omfattning som de hänvisas 
till i 54a.5 i 2001/83/EG i dess ändrade 
lydelse enligt det här direktivet, från och 
med [fyll i datum 48 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.

Or. en

Motivering

Det är inte sannolikt att några konkreta åtgärder verkligen genomförs ännu på några år efter 
det att direktivet trätt i kraft. Därför bör man fortsätta med tillfälliga åtgärder tills de 
fullständiga åtgärderna kan införas. I dessa 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.


