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KORTFATTAD MOTIVERING

Att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga distributionskedjan utgör ett hot mot hela 
läkemedelssystemet i Europa, eftersom det undergräver medborgarnas förtroende för 
kvaliteten på de läkemedel som säljs i apotek och på andra lagliga försäljningsställen.

Förfalskade läkemedel är ett kraftigt växande problem i alla europeiska länder. Enligt WHO:s 
uppskattningar är 1 procent av de läkemedel som i dag säljs i den lagliga distributionskedjan i 
Europa förfalskade. Förfalskade läkemedel kan innehålla undermåliga eller förfalskade 
beståndsdelar, inga läkemedelsbeståndsdelar alls eller beståndsdelar i fel dos, bland annat i 
fråga om aktiva substanser. 

Även om problemet ännu är begränsat i Europa jämfört med andra områden i världen, framför 
allt Afrika, finns det ett antal faktorer som pekar på att EU behöver vidta brådskande och 
kraftfulla åtgärder. 

En första oroande faktor är att riskprofilen ändrats. Tidigare var de flesta läkemedel som 
förfalskades s.k. livsstilsläkemedel, men nu ökar förfalskningen av innovativa och 
livräddande läkemedel kraftigt. 

För det andra har problemet antagit oroväckande proportioner. Enligt kommissionens 
uppskattningar säljs årligen 1,5 miljoner askar med förfalskade läkemedel i Europa i den 
legala distributionskedjan. Ännu mer oroande är att volymen ökar med i genomsnitt 
1020 procent årligen. Med en ökningstakt på 10 procent skulle antalet askar med förfalskade 
läkemedel i den legala distributionskedjan stiga till 42 miljoner 2020. Ökningstakten beräknas 
enligt andra, mer pessimistiska, uppskattningar till 30 procent, varvid antalet skulle öka till 
192 miljoner.

Som ledamöter av utskottet för industrifrågor och forskning kan vi inte ignorera det stora hot 
som förfalskade läkemedel utgör både mot folkhälsan och mot en av de ledande sektorerna i 
EU:s ekonomi. I Europa omfattar läkemedelsindustrin 3 700 företag med 634 000 anställda 
och en omsättning på över 170 miljarder euro. Omkring 1 500 (40 procent) av företagen är 
små och medelstora företag. Sammanlagt investerar läkemedelsindustrin över 
26 miljarder euro i forskning och utveckling, vilket utgör 17 procent av utgifterna för 
forskning och utveckling i hela EU. Det är därför viktigt att förhindra illojal konkurrens från 
tillverkare utanför EU som släpper ut aktiva farmaceutiska substanser på marknaden utan att 
det finns en vederbörlig kontroll av att tillverkarna följer god tillverkningssed. Genom att man 
förhindrar illojal konkurrens skyddar man också folkhälsan.

Även om kommissionen i förslaget tagit fasta på de farhågor som parlamentet förde fram i 
den skriftliga förklaringen nr 61 från 2006 om aktiva farmaceutiska substanser, så behöver 
vissa delar fortfarande klargöras och framhävas.

Först och främst är det viktigt att klart och tydligt definiera både förslagets ämne – dvs. 
förfalskade läkemedel – och alla aktörer i distributionskedjan, såsom handlare och 
återförsäljare, som måste ha verksamhetstillstånd och iaktta god verksamhetssed på samma 
sätt som tillverkare och distributörer. Detta ska också gälla för alternativa handlare som måste 
underställas tydliga krav och stränga kontroller.
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Vidare behövs fler och strängare inspektioner vid anläggningarna där utgångsmaterial, 
däribland aktiva substanser, tillverkas för export, för att se till att man följer god 
tillverkningssed men också för att skydda folkhälsan genom ett effektivt system för 
spårbarhet.

Det är positivt att det enligt förslaget ska skapas ett system för ömsesidigt erkännande med 
exportländerna vilket ska garantera en tillverkningskvalitet som är likvärdig med EU:s. 
Däremot är det viktigt att ändra förslaget så att de första inspektionerna på plats görs innan 
landet förs upp på listan och inte inom de tre följande åren efter att detta har skett. Därmed 
kan man försäkra sig om att de garantier dessa länder utfärdar är tillförlitliga innan länderna 
tillåts föra in produkter på den europeiska marknaden.

De garantier som krävs av tillverkare i länder som inte har undertecknat ett avtal om 
ömsesidigt erkännande med EU är inte tillräckliga. Dessa får tillstånd att exportera till EU om 
exportlandet kan lämna en skriftlig bekräftelse på tillverkningskvaliteten. Det säger sig självt 
att detta förfarande inte innebär några verkliga garantier och inte heller uppmuntrar länder att 
sluta avtal om ömsesidigt erkännande med EU. 

Andra frågor som är viktiga att behandla är försäljningen över Internet och möjligheten att 
införa säkerhetsdetaljer på förpackningen för receptfria läkemedel när det finns goda skäl att 
anta att de kan bli förfalskade.

Slutligen dröjer det, med tanke på att det enligt förslaget inte ska utföras några obligatoriska 
och systematiska inspektioner vid produktionsanläggningarna, alltför länge innan direktivet 
träder ikraft.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 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 när läkemedel 
köps via Internet kan konsumenten inte 
vara helt säker på att de köpta läkemedlen 
ingår i den lagliga distributionskedjan 
och därmed är säkra. Kommissionen bör, 
i samarbete med Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter, analysera 
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Internetförsäljningen och vid behov lägga 
fram ett förslag till lagstiftning som ska 
skydda EU-medborgarnas hälsa. 

Or. it

Motivering

Den ökade tillgången till läkemedel via Internet är mycket oroväckande. Det vore dock 
kontraproduktivt att utvidga detta förslag till att även omfatta Internetförsäljningen så länge 
det inte genomförts någon undersökning som kan ge en tydlig bild av situationen. Olika 
EU-organ bör därför uppmanas att analysera försäljningen över Internet och, om det visar 
sig att det behövs, lägga fram ett lagstiftningsförslag där denna fråga behandlas ingående. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

Att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga distributionskedjan utgör inte bara ett stort 
hot mot folkhälsan utan också mot den europeiska läkemedelsindustrin och särskilt mot de 
små och medelstora företagen inom branschen. Den immateriella och industriella 
äganderätten måste skyddas för att den europeiska läkemedelsindustrins enorma 
investeringar i forskning och utveckling inte ska gå förlorade.

Ändringsförslag 3

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 

(5) Dagens distributionsnätverk för 
läkemedel har blivit alltmer komplext och 
där ingår flera aktörer som inte alltid är 
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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.

partihandlare enligt definitionen i 
direktiv 2001/83/EG, såsom handlare och 
förmedlare. 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, såsom 
handlare och förmedlare. De bör 
definieras klart och entydigt liksom deras 
ansvar och 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. 
Framför allt måste sådana aktörer ha ett 
giltigt verksamhetstillstånd, vilket ska 
utfärdas i enlighet med god praxis som 
fastställts av kommissionen i samarbete 
med Europeiska livsmedelsmyndigheten 
och medlemsstaternas myndigheter, och 
som ska likna tillstånden som tillämpas 
för tillverkare och distributörer av 
läkemedel.

Or. it

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn tas med i beräkningen och inte bara partihandlare. För att folkhälsan verkligen ska 
kunna tryggas genom systemet är det viktigt att klargöra de olika aktörernas ansvar och att 
alla måste omfattas av ett strikt system som innebär krav på verksamhetstillstånd, kontroller 
och att god praxis följs. Detta måste också gälla för alternativa handlare.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 

(7) För att ta hänsyn till nya riskprofiler 
och samtidigt trygga den inre marknaden 
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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.

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, receptfria 
läkemedel och läkemedel som säljs direkt 
utan mellanhand av tillverkaren till 
inrättningar där läkemedlet administreras 
till patienterna. 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 med ett effektivt system för att kunna identifiera, äkthetspröva och spåra 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54a.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
produkter som säljs direkt utan mellanhand av tillverkaren till den sjukvårdsinrättning som 
administrerar läkemedlet till patienterna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förfalskade aktiva farmaceutiska 
substanser utgör en risk för undermåliga 
aktiva substanser i läkemedel. Denna risk 
påkallar åtgärder. Särskilt bör tillverkare av 
läkemedel antingen själva eller genom ett
organ som ackrediterats för uppgiften
försäkra sig om att den levererande 
tillverkaren av aktiva farmaceutiska 

(12) Förfalskade aktiva farmaceutiska 
substanser utgör en risk för undermåliga 
aktiva substanser i läkemedel. Denna risk 
påkallar åtgärder med både ett effektivt 
kontrollsystem och ett spårbarhetssystem 
för aktiva farmaceutiska substanser. 
Särskilt bör tillverkare av läkemedel 
försäkra sig om att den levererande 
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substanser följer god tillverkningssed. tillverkaren av aktiva farmaceutiska 
substanser följer god tillverkningssed.

Or. it

Motivering

För att trygga folkhälsan bör medlemsstaternas behöriga myndigheter i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten inspektera produktionsanläggningarna. Om det skulle 
finnas ett antal olika privata ackrediterade organ skulle det råda osäkerhet kring 
inspektionernas kvalitet och vem som skulle vara ansvarig för att inspektionernas resultat är 
tillförlitligt. Ett oklart förhållande mellan det företag som kontrolleras och det företag som 
utför kontrollen skulle kunna ge upphov till korruption.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet för folkhälsan bör framställning 
av aktiva farmaceutiska substanser 
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
man säkerställa att god tillverkningssed 
följs genom obligatoriska och 
återkommande inspektioner som ska 
utföras av behöriga 
gemenskapsmyndigheter eller av 
myndigheter i länder med vilka det har 
slutits ännu gällande avtal om ömsesidigt 
erkännande som omfattar även aktiva 
farmaceutiska substanser.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att man säkert kan fastställa aktiva farmaceutiska substansers ursprung 
och kvalitet. För att försäkra sig om att god tillverkningssed följs måste man utföra 
noggranna inspektioner i produktionsanläggningarna med jämna mellanrum.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna uppmanas att 
trygga folkhälsan och säkra de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
genom att införa effektiva, 
proportionerliga, avskräckande och 
enhetliga påföljder för att förhindra att 
förfalskade läkemedel kommer in i den 
lagliga distributionskedjan. 

Or. it

Motivering

För att effektivt bekämpa förfalskade läkemedel bör medlemsstaterna både införa effektiva, 
proportionerliga och avskräckande lagar och bestämmelser och se till att enhetliga påföljder 
tillämpas på europeisk nivå. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt -1 (ny)
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, däribland 
hjälpämnen och aktiva substanser, och 
dosering,
b) ursprung, inbegripet tillverkare, 
tillverkningsland, ursprungsland och 
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innehavare av tillstånd för försäljning,
c) historia, inbegripet register och 
dokument med vars hjälp man kan 
fastställa distributionskedjan.
Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaterna uppdatera definitionen 
utifrån tekniska och vetenskapliga 
framsteg och internationella 
överenskommelser.”

Or. it

Motivering

För att effektivt kunna motverka att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga 
distributionskedjan är det mycket viktigt med en tydlig och uttömmande definition av vad som 
menas med förfalskade läkemedel, inte minst med tanke på skärpta straff. Tillverkningsfel ska 
inte ingå i definitionen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Direktiv2001/83/EG
Artikel 1 – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 1 ska följande punkt 17b 
införas efter punkt 17a:
”17b. Förmedling av läkemedel: 
All verksamhet som inte inbegriper 
innehav och/eller fysisk hantering av 
läkemedel och som innebär att man som 
oberoende part förhandlar för annan 
aktörs räkning om försäljning eller inköp 
av läkemedel, eller fakturerar för en 
annan aktörs räkning eller är involverad i 
någon form av förmedling av läkemedel 
med undantag för partihandel och 
detaljhandel.”

Or. it



PA\796772SV.doc 11/32 PE430.741v01-00

SV

Motivering

För att effektivt kunna motverka att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga 
distributionskedjan är det mycket viktigt med en tydlig och uttömmande definition av alla 
aktörer i branschen, inte bara tillverkare och partihandlare, utan också handlare och 
återförsäljare. Därför är det viktigt att också stränga krav för ackreditering, kontroll och god 
praxis också måste gälla för dessa aktörer. Detta måste också gälla för alternativa handlare.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”f) rätta sig efter principerna och 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
läkemedel och därvid som utgångsmaterial 
endast använda aktiva substanser som 
tillverkats i enlighet med de detaljerade 
riktlinjerna för god tillverkningssed för 
utgångsmaterial. I detta syfte ska 
innehavaren av tillverkningstillståndet se 
till att tillverkningen sker i enlighet med 
gällande riktlinjer och normer för god 
tillverkningssed i EU, genom 
obligatoriska inspektioner som ska 
utföras av behöriga
gemenskapsmyndigheter eller av 
myndigheter i länder med vilka det har 
slutits ännu gällande avtal om ömsesidigt 
erkännande som omfattar även aktiva 
farmaceutiska substanser.”

Or. it

Motivering

För att trygga folkhälsan bör medlemsstaternas behöriga myndigheter i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten inspektera produktionsanläggningarna. Om det skulle 
finnas ett antal olika privata ackrediterade organ skulle det råda osäkerhet kring 
inspektionernas kvalitet och förvirring kring vem som skulle vara ansvarig för att 
inspektionernas resultat är tillförlitligt. Ett oklart förhållande mellan det företag som 
kontrolleras och det företag som utför kontrollen skulle kunna ge upphov till korruption.
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Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led h ska läggas till: 
”h) vara juridiskt ansvarig för att 
resultatet av inspektioner och kontroller 
som denne genomfört eller beställt är 
tillförlitligt, utan möjlighet att delegera 
ansvaret.”

Or. it

Motivering

Det är viktigt att genom inspektioner och kontroller se till att läkemedel tillverkas i enlighet 
med god tillverkningssed. Därför är det viktigt att understryka att en innehavare av 
tillverkningstillstånd är ansvarig för både tillverkade produkter och inhandlat 
utgångsmaterial. Tillverkarens ansvar för resultatet av inspektionerna behöver därför 
understrykas, desto mer om denne kan delegera inspektionerna till ett organ som 
ackrediterats för uppgiften. 

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial får endast importeras om

2. Aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial får endast importeras om

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

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

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 

b) de under de senaste tre åren har blivit 
godkända i en inspektion som gällt aktiva 
farmaceutiska substanser och som utförts
av en gemenskapsmyndighet eller en 
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exporterade aktiva substansen framställs 
är minst likvärdiga med de som fastställts 
av gemenskapen, och att anläggningen är 
föremål för kontroll och åtgärder för att 
säkra efterlevnaden, som garanterar att 
denna goda tillverkningssed inte kan 
kringgås.

myndighet i ett land med vilket ett 
gällande avtal om ömsesidigt erkännande 
har slutits. Att substansen blivit godkänd i 
inspektionen ska dokumenteras genom ett 
intyg om god tillverkningssed, utfärdat av 
behörig myndighet.

Or. it

Motivering

En skriftlig bekräftelse från det exporterande tredjelandet av att god tillverkningssed 
tillämpas vid den anläggning där den exporterade aktiva substansen framställs räcker inte 
som garanti. För att skydda folkhälsan och de europeiska företagens konkurrenskraft måste 
de behöriga nationella myndigheterna utföra inspektioner av produktionsanläggningarna.
Detta kommer att stimulera tillverkarna i länder utanför EU att begära att deras 
ursprungsländer sluter avtal om ömsesidigt erkännande med EU.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 7
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 52b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 2.1 och utan att 
det påverkar det som anges i avdelning VII 
ska medlemsstaterna se till att läkemedel 
som inte är avsedda att släppas ut på 
marknaden inte förs in i gemenskapen om 
det finns anledning att befara att 
produkterna på falska grunder uppges ha 
en viss identitet eller historia eller ett visst 
ursprung.

1. Utan hinder av artikel 2.1 och utan att 
det påverkar det som anges i avdelning VII 
ska medlemsstaterna se till att läkemedel 
som inte är avsedda att släppas ut på 
marknaden inte förs in i och inte 
transporteras via gemenskapen om det 
finns anledning att befara att produkterna 
på falska grunder uppges ha en viss 
identitet eller historia eller ett visst 
ursprung.

Or. it

Motivering

För att distributionskedjan ska vara säker är det viktigt att medlemsstaterna också övervakar 
de läkemedel som transporteras via Europa, även om de berörda produkterna är avsedda för 
en marknad utanför EU. 
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 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 och läkemedel som 
säljs direkt och utan mellanhand av 
tillverkaren till inrättningen där 
läkemedlet administreras till patienterna, 
om läkemedlet är receptbelagt i enlighet 
med avdelning VI. Säkerhetsdetaljerna 
kan efter en bedömning från fall till fall 
appliceras även på receptfria läkemedel, 
om det med hänsyn till den risk som är 
förbunden med produkten, utifrån 
kriterierna i artikel 54a.4, finns goda skäl 
att anta att produkten kan komma att 
förfalskas.

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett effektivt system för att kunna identifiera, äkthetspröva och spåra 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54a.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 
produkter som säljs direkt utan mellanhand av tillverkaren till den sjukvårdsinrättning som 
administrerar läkemedlet till patienterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8a (ny)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 54 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) I artikel 54 ska följande led p läggas 
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till:
”p) för att försäkra sig om en aktiv 
substans spårbarhet ska ursprung (land, 
företag, produktionsanläggning) anges.”

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett effektivt system för att kunna identifiera, äkthetspröva och spåra 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54a.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 
produkter som säljs direkt utan mellanhand av tillverkaren till den sjukvårdsinrättning som 
administrerar läkemedlet till patienterna.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljen med en 
säkerhetsdetalj som är likvärdig när det 
gäller möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

b) Innehavaren av tillverkningstillståndet 
uppfyller kraven i artikel 54 o genom att 
ersätta säkerhetsdetaljerna med 
säkerhetsdetaljer som är kvalitets- och 
kvantitetsmässigt likvärdiga när det gäller 
möjligheten att utan att öppna 
läkemedelsbehållaren, enligt definitionen i 
artikel 1.23, förvissa sig om läkemedlets 
identitet, äkthet och kontinuerliga 
spårbarhet.

Or. it

Motivering

Att öppna en läkemedelsbehållare i syfte att förpacka om den utgör ett riskmoment eftersom 
det då är lätt att ersätta äkta läkemedel med falska. Därför måste den som packar om 
läkemedel ha tillstånd för detta och underställas strikta kontroller. När en produkt packas om 
måste man se till att man applicerar säkerhetsdetaljer som är kvalitets- och kvantitetsmässigt 
likvärdiga med dem som tillverkaren applicerar.
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) distributionskedjans komplexitet. 

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett effektivt system för att kunna identifiera, äkthetspröva och spåra 
läkemedel utifrån den riskbedömning som föreskrivs i artikel 54a.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 
produkter som säljs direkt utan mellanhand av tillverkaren till den sjukvårdsinrättning som 
administrerar läkemedlet till patienterna.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Partihandel och annan handel med 
läkemedel”.

”Partihandel, förmedling och annan handel 
med läkemedel”.

Or. it

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn tas med i beräkningen och inte bara partihandlare och läkemedelshandlare.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12a (ny)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 77 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a) I artikel 77 ska punkt 6 ersättas med 
följande:
”6. En medlemsstat som har beviljat det 
tillstånd som avses i punkt 1 ska upphäva 
eller återkalla det efter att ha informerat 
innehavaren av tillståndet, om villkoren 
för att få tillståndet inte längre följs eller 
om tillståndet har varit outnyttjat under 
mer än tre år, utom i de fall då tillståndet 
inte har utnyttjats på grund av att det 
behövts tid för att anpassa sig till kraven i 
detta direktiv; övriga medlemsstater och 
kommissionen ska genast informeras 
härom.”

Or. it

Motivering

I många medlemsstater har man beviljat tillstånd för partihandel, vilka för närvarande inte 
utnyttjas. Detta innebär en artificiell ökning av antalet aktörer, vilket komplicerar marknaden 
i onödan och därmed kontrollerna. Det är dock viktigt att tillstånd inte upphävs eller 
återkallas om skälet till att det inte utnyttjas är att man behöver tid för att anpassa sig till 
kraven i detta direktiv. Därför är det viktigt att informera innehavaren av tillståndet på 
förhand för att undvika omotiverade upphävanden.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12b (ny)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b) Efter artikel 79 ska följande artikel 
införas som artikel 79a:
”Artikel 79a
Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter fastställa 
regler och kriterier för att få tillstånd att 
handla med och förmedla läkemedel.
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Den sökande ska uppfylla följande 
minimikrav:
a) Ha en fast adress och uppge klara och 
tydliga uppgifter som gör det möjligt att 
fastställa det officiella huvudkontoret för 
handel och förmedling av läkemedel.
b) Åta sig att utöva sin verksamhet endast 
med personer eller företag som uppfyller 
kraven i artikel 80.”

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Inledningen ersätts med följande:
”Innehavaren av ett tillstånd för 
distribution, innehavaren av ett tillstånd 
för handel och innehavaren av ett 
tillstånd för förmedling av läkemedel ska 
uppfylla följande minimikrav:”

Or. it

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn tas med i beräkningen och inte bara partihandlare och att alla underställs stränga 
krav på ackreditering, kontroller och god praxis. Detta måste också gälla för alternativa 
handlare.
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Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Att bokföra, med hjälp av inköps- och 
försäljningsfakturor, datamedium eller 
annan metod, varje transaktion rörande 
mottagna eller avsända läkemedel,
läkemedel som de bedriver handel med 
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 
eller som de bedrivit handel med.

– 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. it

Motivering

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

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av led b ska innehavare 
av tillståndet att bedriva partihandel i de 
fall då läkemedlet kommer från en annan 

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

partihandlare kontrollera att denna 
partihandlare iakttar god distributionssed 
och innehar tillstånd för partihandel.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att man säkert kan fastställa aktiva farmaceutiska substansers ursprung 
och kvalitet. För att försäkra sig om att god tillverkningssed följs måste man se till att varje 
inblandad aktör har tillstånd för att bedriva sin verksamhet och underställs noggranna 
kontroller med jämna mellanrum.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a) Artikel 84 ska ersättas med följande:
”Artikel 84
Kommissionen ska offentliggöra 
riktlinjer för god distributions-, handels-
och förmedlingssed i fråga om läkemedel. 
I detta syfte ska den samråda med 
Kommittén för farmaceutiska 
specialiteter och Farmaceutiska 
kommittén som inrättades genom rådets 
beslut 75/320/EEG(22).
_____________
1 EGT L 147, 9.6.1975, s. 23.

Or. it

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis. Detta måste också gälla för alternativa handlare.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 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 
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. 

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. it

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn tas med i beräkningen och inte bara partihandlare. Hänvisningen till artikel 80 dh 
stryks eftersom den redan omfattas av ändringsförslaget till artikel 80.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 14a (ny)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 97 – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) I artikel 97 ska följande punkt läggas 
till som punkt 6:
”6. Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
nationella myndigheter främja 
informationskampanjer riktade till 
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allmänheten i olika medier (press, tv, 
radio, Internet) för att höja 
medvetenheten om riskerna med att köpa 
förfalskade läkemedel via Internet och 
förklara hur man kan försäkra sig om att 
aktörer som erbjuder läkemedel på 
Internet ingår i den lagliga 
distributionskedjan.” 

Or. it

Motivering

Den ökade tillgången till läkemedel via Internet är mycket oroväckande. I avvaktan på 
uppgifter om hur stort och allvarligt detta problem är, är det viktigt att allmänheten får reda 
på riskerna med att köpa läkemedel över Internet och hur de ska kunna skilja legala e-apotek 
från illegala distributörer. 

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 
”1. De nationella myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten ska, under 
Europeiska läkemedelsmyndighetens 
samordning, genom upprepade och i 
förekommande fall oannonserade 
inspektioner se till att lagar och 
bestämmelser om läkemedel följs och kan 
vid behov uppdra åt ett officiellt 
testlaboratium av läkemedel eller annat 
laboratorium som utsetts för detta 
ändamål att utföra tester. Sådana 
inspektioner ska verkställas av tjänstemän 
vid den ansvariga myndigheten som har 
befogenhet att
a) inspektera tillverkningsenheter eller 
försäljningsavdelningar och laboratorier 
åt vilka innehavare av 
tillverkningstillstånd anförtrott uppgiften 
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att svara för de kontroller som avses i 
artikel 20,
b) ta prov,
c) granska alla dokument av betydelse för 
inspektionen under iakttagande av de 
bestämmelser som gällde i 
medlemsstaterna den 21 maj 1975 och 
som innebär inskränkningar i rätten att 
kräva redovisning av 
tillverkningsmetoder.” 

Or. it

Motivering

För att säkerställa läkemedels säkerhet är det viktigt med noggrannare och systematiska 
inspektioner. 

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Behöriga myndigheter får genomföra 
upprepade och vid behov oannonserade 
inspektioner i lokaler tillhörande 
tillverkare, distributörer och importörer 
av aktiva substanser som används som 
utgångsmaterial, innehavare av 
tillverkningstillstånd, handlare och
förmedlare av läkemedel samt importörer 
och distributörer av hjälpmedel när det 
finns goda skäl att på grundval av 
information som myndigheterna besitter 
eller tidigare fall anta att lagar och 
bestämmelser och/eller riktlinjer inte följs. 
Sådana inspektioner får också göras på 
begäran av en medlemsstat, 
kommissionen eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten.”
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Or. it

Motivering

För att säkerställa läkemedels säkerhet är det viktigt med noggrannare och systematiska 
inspektioner.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

Or. it
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Motivering

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

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Kommissionen föreslår att den första inspektionen ska utföras inom tre år efter det att 
tredjelandet förts upp på den lista som avses i artikel 111 b. Inspektionen bör i stället utföras 
innan landet förs upp på listan, inte minst för att personen med särskild kompetens i 
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europeiska företag enligt artikel 51.2 befrias från sitt ansvar att utföra kontroller när 
produkterna kommer från ett land med vilket gemenskapen har slutit avtal som ska 
säkerställa produktens kvalitet.

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i samarbete med 
läkemedelsmyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

För att läkemedlen ska vara säkra är det mycket viktigt att alla aktörer som arbetar inom 
sektorn, inte bara partihandlare, tas med i beräkningen och att alla underställs stränga krav 
på ackreditering, kontroller och god praxis. Detta måste också gälla för alternativa handlare. 
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 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. 

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, avskräckande och 
enhetliga. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen anmäla dessa bestämmelser 
senast den [fyll i datum 6 månader efter 
offentliggörande] och ska utan dröjsmål 
anmäla senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. it

Motivering

Medlemsstaterna bör för att effektivt bekämpa förfalskade läkemedel både införa effektiva, 
proportionerliga och avskräckande lagar och bestämmelser och se till att enhetliga påföljder 
tillämpas på europeisk nivå. Med tanke på det stora hotet mot folkhälsan och att förtroendet 
mellan patienter, farmaceuter och tillverkare riskerar att urholkas måste bestämmelserna i 
detta direktiv börja gälla mycket snabbt. 

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – styckena 13

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 

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 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
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en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
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 + en dag].

Dock ska medlemsstaterna tillämpa Dock ska medlemsstaterna tillämpa
a) de bestämmelser som är nödvändiga för 
att följa bestämmelserna i artikel 1.4 i den 
mån den rör artikel 46b.2 b och 46b.3 i 
direktiv 2001/83/EG i dess ändrade lydelse 
enligt det här direktivet, från och med 
[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 6 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 
12 månader efter offentliggörande].

Or. it

Motivering

Med tanke på det stora hotet både mot folkhälsan och förtroendet mellan patienter, 
farmaceuter och tillverkare måste bestämmelserna i detta direktiv börja gälla mycket snabbt.
Att vänta ytterligare fyra år på att dessa bestämmelser ska börja gälla efter det att detta 
förslag antagits skulle innebära status quo fram till 2015. I avsaknad av ett system för 
inspektioner av produktionsanläggningar utanför EU vore detta oacceptabelt och omotiverat.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten och 
medlemsstaternas myndigheter inom 
12 månader efter offentliggörandet 
utarbeta en kvalitativ och kvantitativ 
studie av försäljningen av förfalskade 
läkemedel över Internet och ska vid behov 
lägga fram ett förslag till lagstiftning som 
ska skydda folkhälsan i Europa.
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Or. it

Motivering

Den ökade tillgången till förfalskade läkemedel via Internet är mycket oroväckande. För att 
skydda folkhälsan är det viktigt att man innan man vidtar lagstiftningsåtgärder har uppgifter 
på hur omfattande och allvarligt problemet är i Europa.


