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Tarkistus 51
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95
artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 ja 168 artiklan,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan oikeusperusta vastaamaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä 
sopimusta. Tämän direktiivin tavoitteena on lääkkeiden sisämarkkinoiden toimivuuden 
(114 artikla) ohella myös kansanterveyden korkeatasoisen suojelun varmistaminen EU:ssa 
(168 artikla).

Tarkistus 52
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi esitettävä tämän 
direktiivin pohjalta vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tilastollinen 
kertomus, jossa on luotettavia ja tarkkoja 
tietoja väärennettyihin lääkkeisiin 
liittyvästä tilanteesta, suuntauksista ja 
kehityksestä sekä siitä, missä, miten ja 
kenen toimesta väärennettyjä lääkkeitä on 
havaittu, niiden alkuperämaasta sekä itse 
väärennetystä aineesta (tunnistetiedot, 
alkuperä ja/tai valmistusaineet/ainesosat)
eri jäsenvaltioissa.
Väärentämiseen liittyvät ongelmat olisi 
kertomuksessa erotettava selvästi 
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patenttiloukkauksista.

Or. en

Perustelu

Vaikutustenarviointitutkimus ja Euroopan komission muut kertomukset eivät keskity tarpeeksi 
väärennettyjen tuotteiden alkuperään ja pääasiallisiin lähteisiin eivätkä selitä niitä. On 
tärkeää olla sekoittamatta patenttiloukkauksia tai -kiistoja lääkkeiden väärentämisen 
ongelmaan. Tarvitaan luotettavia tietoja ja tilastoja siitä, missä väärennettyjä tuotteita on 
havaittu, mistä maasta ne ovat peräisin ja mitä väärennetyt aineet ovat (tunnistetiedot, lähde 
ja/tai valmistusaineet/ainesosat).

Tarkistus 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi esitettävä tämän 
direktiivin pohjalta vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tilastollinen 
kertomus, jossa on luotettavia ja tarkkoja 
tietoja lääkkeiden väärentämiseen 
liittyvästä tilanteesta, suuntauksista ja 
kehityksestä sekä siitä, missä, miten ja 
kenen toimesta väärennettyjä lääkkeitä on 
havaittu, niiden alkuperämaasta sekä itse 
väärennetystä aineesta (tunnistetiedot, 
alkuperä ja/tai valmistusaineet/ainesosat)
eri jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Vaikutustenarviointitutkimus ja Euroopan komission muut kertomukset eivät keskity tarpeeksi 
väärennettyjen tuotteiden alkuperään ja pääasiallisiin lähteisiin eivätkä selitä niitä. On 
tärkeää olla sekoittamatta patenttiloukkauksia tai -kiistoja lääkkeiden väärentämisen 
ongelmaan. Tarvitaan luotettavia tietoja ja tilastoja siitä, missä väärennettyjä tuotteita on 
havaittu, mistä maasta ne ovat peräisin ja mitä väärennetyt aineet ovat (tunnistetiedot, lähde 
ja/tai valmistusaineet/ainesosat).
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Tarkistus 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomus lääkkeiden väärentämisen 
tilanteesta ja suuntauksista, ja sen olisi 
ajantasaistettava turvamerkintöjen 
soveltamiseen liittyviä toimia vastaavasti. 

Or. en

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden ongelman käsittelemiseksi ja korjaamiseksi on tärkeää ymmärtää 
ja tunnistaa niiden alkuperä ja niiden tärkeimmät lähteet. Siksi tulisi ottaa käyttöön 
vuosittaiset kertomukset. Turvamerkintöjen soveltamista koskevia sääntöjä olisi 
kertomuksissa tehtyjen havaintojen pohjalta ajantasaistettava vastaavalla tavalla.

Tarkistus 55
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomus, joka sisältää 
yksityiskohtaisia tietoja unionin laillisessa 
toimitusketjussa tavattavien 
väärennettyjen lääkkeiden määristä ja 
alkuperästä.

Or. en
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Perustelu

On saatava selvä yleiskuva väärennösten aiheuttamien riskien yleisyydestä ja tärkeimmistä 
lähteistä, jotta direktiivi voidaan tarvittaessa laatia uudelleen tai sitä voidaan mukauttaa.

Tarkistus 56
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tämän direktiivin soveltamisella ei 
rajoiteta direktiivin 95/46/EY 
soveltamista, ja henkilötietojen 
käsittelyssä on noudatettava selkeitä ja 
tehokkaita suojatoimia.

Or. en

Tarkistus 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan unionin olisi tuettava 
sellaisen kansainvälisen yleissopimuksen 
tekemistä, jolla kovennetaan lääkkeiden 
väärentämiseen liittyviä seuraamuksia, 
sekä lisäpöytäkirjan liittämistä 
järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan 
Palermon yleissopimukseen.

Or. fr

Perustelu

Lääkkeiden väärentämisestä on tullut kansainvälisten rikollisverkostojen toimintaa. Tätä 
kansanterveydellistä ongelmaa ei voida ratkaista toimimalla pelkästään Euroopassa. 
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Tarkistus 58
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Internet on tunnetusti yksi 
väärennettyjen lääkkeiden tärkeimmistä 
tuloväylistä Euroopan markkinoille. 
Koska internetsivustojen todellista fyysistä 
sijaintia on vaikea määrittää tarkasti ja 
koska sivujen aitoutta on siksi vaikea 
todistaa täysin varmasti ja lääkkeiden 
laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta on 
vaikea tarkistaa, kaikenlaisten lääkkeiden 
internetkauppa olisi kiellettävä, elleivät ne 
ole saaneet tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä voimassa olevan 
kansallisen lainsäädännön mukaista 
hyväksyntää.

Or. it

Perustelu

Vaikka lääkkeiden internetkauppa onkin sallittua joissakin jäsenvaltioissa, siinä havaittujen 
laittomuuksien yleisyys ei vastaa tavoitetta, jonka mukaan EU:ssa taataan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Siksi on kannatettava komission ehdotusta, jonka mukaan 
internetkauppa katsotaan osaksi laitonta toimitusketjua. Kuitenkin olisi edelleen sovellettava 
sellaista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jonka mukaan tällainen käytäntö on laillinen, kun 
lainsäädäntö on voimassa tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

Tarkistus 59
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Laillisen postimyyntiapteekin olisi 
oltava yhteydessä johonkin laillisesti 
rekisteröityyn apteekkiin sen 
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varmistamiseksi, että se täyttää kaikki 
apteekkeja koskevat oikeudelliset 
vaatimukset jäsenvaltioissa, johon se on 
oikeudellisesti sijoittautunut. Kaikkien 
laillisten postimyyntiapteekkien vastaavan 
apteekkarin ilmoittamisen olisi oltava lain 
mukaan pakollista. Postimyyntiapteekki 
voi luovuttaa tilattuja reseptilääkkeitä 
vain saatuaan sitä ennen alkuperäisen 
reseptin. Jäsenvaltioiden olisi taattava, 
että nimetyt kansalliset virastot valvovat 
jatkuvasti kaikkea lääkkeiden 
postimyyntiä.

Or. en

Perustelu

Postimyyntiapteekkien on noudatettava samoja määräyksiä kuin laillisesti rekisteröityjen 
apteekkien, millä asiakkaille taataan laadultaan ja turvallisuudeltaan samanlaiset tuotteet. 
Kaikkien postimyyntiapteekkien on ilmoitettava vastaava apteekkari, joka vastaa myynnistä 
oikeudellisesti. Apteekkeja sääntelevien jäsenvaltioiden elinten on seurattava 
rutiininomaisesti kaikkia postimyyntiapteekkeja tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
postimyyntiapteekkien järjestön (EAMSP) kanssa. EAMSP voisi toimia asiantuntemuksen ja 
parhaiden käytäntöjen keskuksena.

Tarkistus 60
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Unionin kansalaisten tulisi saada 
tietoa terveysriskeistä, joita liittyy 
tuotteiden tilaamiseen laittomilta 
verkkosivuilta. Komission olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa otettava käyttöön 
toimia suuren yleisön tietoisuuden 
lisäämiseksi riskeistä, joita liittyy 
lääkkeiden ostamiseen internetistä miltä 
tahansa muilta kuin laillisten 
postimyyntiapteekkien sivuilta. Julkisten 
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tiedotuskampanjoiden avulla olisi 
tiedotettava kansalaisille laillisten 
postimyyntiapteekkien tunnistamisesta 
sekä laittomilta verkkosivuilta ostamisen 
riskeistä.

Or. en

Perustelu

Julkiset tiedotuskampanjat ovat keskeisellä sijalla annettaessa eurooppalaisille asiakkaille 
tietoa riskeistä, joita liittyy lääkkeiden ostamiseen laittomista postimyyntiapteekeista. 
Tällaisten yleistä tietämystä parantavien kampanjoiden toteuttamiseen tarvitaan erityistä 
markkinointitekniikkaa, jotta pystytään välittämään selkeitä ja helposti ymmärrettäviä 
viestejä lääkkeitä myyvien verkkosivujen laillisesta ja laittomasta toiminnasta. Esimerkiksi 
samojen mainosten käyttäminen voi aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa, minkä 
vuoksi sitä on vältettävä.

Tarkistus 61
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) On syytä ottaa käyttöön 
"lääkeväärennöksen" määritelmä 
tällaisten lääkkeiden erottamiseksi 
lääkkeistä, jotka ovat laillisia, mutta joille 
ei ole myönnetty hyväksyntää. Lisäksi 
hyväksynnän saaneita tai muulla tavoin 
vaatimustenmukaisia tuotteita, joiden 
laadussa on puutteita, ja lääkkeitä, jotka 
eivät valmistuksessa tai myöhemmässä 
käsittelyssä tehtyjen virheiden vuoksi 
täytä hyvien tuotantotapojen tai hyvien 
jakelutapojen vaatimuksia, ei pidä 
sekoittaa lääkeväärennöksiin.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden tahallinen väärentäminen on rikos. Sitä ei pidä rinnastaa hyvien tuotantotapojen 
noudattamatta jättämiseen tai laadussa ilmeneviin puutteisiin, joita voi esiintyä normaaleissa 
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valmistusoloissa ja joita käsitellään avoimesti lääkkeen valmistajan ja viranomaisten välillä 
siten, että kansanterveyden turvaamisesta huolehditaan jatkuvasti.

Tarkistus 62
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Lääkkeiden jakeluverkosto on 
nykypäivänä yhä monimuotoisempi, ja 
siihen kuuluu monia toimijoita, jotka eivät 
välttämättä ole direktiivissä 2001/83/EY 
määriteltyjä tukkukauppiaita.
Toimitusketjun luotettavuuden 
varmistamiseksi lääkelainsäädännössä olisi 
otettava huomioon kaikki toimitusketjussa 
mukana olevat toimijat: näihin kuuluvat 
tuotteita hankkivien, hallussapitävien, 
varastoivien ja toimittavien jakelijoiden 
lisäksi myös henkilöt, jotka osallistuvat 
liiketoimiin kuitenkaan varsinaisesti 
käsittelemättä tuotteita. Näihin toimijoihin 
olisi sovellettava oikeasuhteisia sääntöjä, 
jotta suljetaan kaikin järkevin keinoin pois 
mahdollisuus, että tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta 
väärennettyjä lääkkeitä pääsisi lailliseen 
toimitusketjuun yhteisössä.

(5) Lääkkeiden jakeluverkosto on 
nykypäivänä yhä monimuotoisempi, ja 
siihen kuuluu monia toimijoita, jotka eivät 
välttämättä ole direktiivissä 2001/83/EY 
määriteltyjä tukkukauppiaita.
Toimitusketjun luotettavuuden 
varmistamiseksi lääkelainsäädännössä olisi 
otettava huomioon kaikki toimitusketjussa 
mukana olevat toimijat: näihin kuuluvat 
tuotteita hankkivien, hallussapitävien, 
varastoivien ja toimittavien jakelijoiden 
lisäksi myös henkilöt, jotka osallistuvat 
liiketoimiin kuitenkaan varsinaisesti 
käsittelemättä tuotteita, esimerkiksi 
kauppiaat ja välittäjät. Näihin toimijoihin 
olisi sovellettava oikeasuhteisia sääntöjä, 
jotta suljetaan kaikin järkevin keinoin pois 
mahdollisuus, että tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta 
väärennettyjä lääkkeitä pääsisi lailliseen 
toimitusketjuun yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 7.
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Tarkistus 63
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lääkeväärennösten toimitukset 
perustuvat usein internetissä tehtyihin 
tilauksiin. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen määräysten ja 
erityisesti sen 168 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltiot ovat vastuussa lääkkeiden 
markkinoinnin sääntelystä 
vähittäiskaupassa ja erityisesti 
apteekeissa. Tähän sisältyy myös 
lääkkeiden postimyynnin ja 
internetkaupan sääntely. Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan jäsenvaltiot voivat kieltää 
lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden 
postimyynnin kokonaan, koska tällaisiin 
markkinointitapoihin liittyvien vaarojen 
vuoksi niillä on asiassa runsaasti 
harkinnanvaraa.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on noudatettava nykyistä toimivaltajakoa. Apteekkeja ja lääkkeiden 
vähittäismyyntiä koskevat säännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Suuri enemmistö 
jäsenvaltioista on kieltänyt reseptilääkkeiden postimyynnin, minkä tuomioistuin on hyväksynyt 
(11.12.2003 asiassa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, annettu tuomio).

Tarkistus 64
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
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yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät.

Or. it

Tarkistus 65
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski ja/tai aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla.
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huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeää menettelyä potilaiden suojelemiseksi väärennetyiltä lääkkeiltä. Tuotteiden 
tai tuoteryhmien riskien arviointi on keskeisellä sijalla pyrittäessä takaamaan käytettävissä 
olevien resurssien tehokas ohjaaminen väärennösten estämiseen. Niinpä komissio arvioi 
reseptilääkkeiden riskiprofiilia ja päättää sen perusteella, tarvitaanko turvamerkintöjä. 
Analysoimalla tarkasti väärentäjien kannustimia (hinta) ja saatuja kokemuksia (aiemmat 
tapaukset) voidaan estää sellaisten resurssien tehoton käyttö, joita tarvittaisiin muualla.

Tarkistus 66
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen,
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden yksilöllisen
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljitettävyyden
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät. 
Kun reseptilääkkeille otetaan käyttöön 
pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. en
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Perustelu

Ainoat turvamerkinnät, jotka ehdottoman selkeästi mahdollistavat yksittäisten pakkausten 
alkuperäisyyden todentamisen ja jäljitettävyyden, ovat sellaisia, että pakkaus voidaan 
tunnistaa yksilöllisesti.

Tarkistus 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava lääkkeiden
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljitettävyyden 
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät.
Kun lääkkeille otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. en

Perustelu

Reseptilääkkeiden ja käsikauppalääkkeiden asemaa ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Näiden 
kahden ryhmän erottaminen ei ole sinällään mielekästä. Pfizer-yhtiön äskettäin tekemän ja 
Saksan lehdistössä esitetyn tutkimuksen mukaan 45 prosenttia kaikista väärennetyistä 
lääkkeistä on laihdutuspillereitä, 35 prosenttia flunssalääkkeitä ja 25 prosenttia erektio-
ongelmiin tarkoitettuja lääkkeitä [huomautus: lukujen summa ei ole 100 prosenttia]. Jos tämä 
on osapuilleen totta, se osoittaa, että väärentämisen kohteina ovat ensisijaisesti 
käsikauppalääkkeet. Koska kaikilla väärennetyillä lääkkeillä voi olla kielteisiä vaikutuksia 
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ihmisten terveyteen, huomioon olisi otettava kaikki lääkkeet 54 artiklan 4 kohdan mukaisen 
riskien arvioinnin perusteella.

Tarkistus 68
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava lääkkeiden
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljitettävyyden 
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät.
Kun lääkkeille otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. en

Perustelu

On tärkeää taata sekä reseptilääkkeiden että käsikauppalääkkeiden aitous, sillä tällaisilla 
väärennetyillä lääkkeillä voi olla tuhoisa vaikutus ihmisten terveyteen erityisesti, kun 
kansallisella ja unionin tasolla on yhä voimistuva suuntaus lääkkeiden vapauttamiseksi 
reseptipakosta.
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Tarkistus 69
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava lääkkeiden
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljitettävyyden 
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät.
Kun lääkkeille otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. it

Perustelu

On tärkeää taata kaikenlaisten lääkkeiden aitous onpa sitten kyse reseptilääkkeistä tai 
käsikauppalääkkeistä. Kaikki lääkkeet ovat erityistuotteita, joiden väärennökset voivat 
aiheuttaa tuhoisia seurauksia ihmisten terveydelle. Lisäksi lääkkeiden siirtäminen 
reseptilääkkeiden ryhmästä käsikaupparyhmään on yhä yleisempää unionissa. Ei pidä 
myöskään unohtaa, että väärentämällä käsikauppalääkkeitä voidaan tehdä suuria voittoja.
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Tarkistus 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden ja 
käsikauppalääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille ja 
käsikauppalääkkeille otetaan käyttöön 
pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. ro

Perustelu

Komission ehdotus ei vastaa käsikauppalääkkeiden turvanormeja. Kun otetaan huomioon 
käsikauppalääkkeiden käytön lisääntyminen unionissa, on tärkeää ottaa käyttöön säännöksiä, 
jotka suojaavat kaikkia potilaita riippumatta siitä, millaisten kanavien kautta he hankkivat 
lääkkeitä.
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Tarkistus 71
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät tai muut tekniset 
toimenpiteet. Kun reseptilääkkeille otetaan 
käyttöön pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden ja yleisesti 
käytössä olevien tuotteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. en

Perustelu

Voidaan myös käyttää teknisiä menetelmiä, kuten painettuja hologrammeja tai 
erikoispinnoitteita. Samoin olisi otettava huomioon vakiintuneisiin tuotemerkkeihin liittyvät 
erityispiirteet. Ne perustuvat samoihin hyvin tunnettuihin kaavoihin. Sekä 
rinnakkaisvalmisteet että vakiintuneet tuotemerkit kuuluvat alempaan hintaryhmään, ja niitä 
väärennetään harvoin, mikä johtuu niiden matalista katteista. Myös niitä on tarkasteltava. 
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Tarkistus 72
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden ja hallitussa 
toimitusketjussa olevien tuotteiden, 
ominaisuudet. Tähän sisältyy myös niiden 
hinnasta johtuva väärennösten riski sekä 
aiemmat tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. en

Perustelu

Valmistaja toimittaa tietyt tuotteet (esimerkiksi immunoglobuliinit) suoraan sairaalaan tai 
muulle terveydenhuollon loppukäyttäjälle. Koska riski väärennetyn tuotteen pääsystä 
tällaiseen ketjuun on hyvin matala, tällaiset tuotteet on syytä vapauttaa 
turvamerkintävelvoitteesta. 
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Tarkistus 73
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen,
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen ja
alkuperäisyyden todentamisen 
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät.
Kun reseptilääkkeille otetaan käyttöön 
pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. de

Perustelu

Se, onko tietty lääke voitava jäljittää toimitusketjun koko pituudelta valmistajalta apteekkiin, 
on kysymys, johon ja josta kunkin jäsenvaltion olisi voitava vastata itse. Lääkeväärennösten 
tunnistamiseksi ei jäljitettävyys ole tarpeen. Kyseinen vaatimus aiheuttaisi myös huomattavia 
lisämenoja ja siten erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuttomasti lisää 
kustannuksia.
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Tarkistus 74
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien ominaisuudet. Tähän sisältyy 
myös niiden hinnasta johtuva väärennösten 
riski sekä aiemmat tapaukset yhteisössä ja 
muualla, väärennösten vaikutus 
kansanterveyteen kyseisten tuotteiden 
erityisluonne huomioon otettuna sekä 
hoidettavan sairauden vaikeusaste.

Or. en

Perustelu

Rinnakkaisvalmisteiden kohdalla ei pidä tehdä automaattisesti poikkeusta, kun otetaan 
käyttöön reseptilääkkeiden turvamerkintöjä. 

Tarkistus 75
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
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yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut
pakolliset turvamerkinnät. Kun 
reseptilääkkeille otetaan käyttöön 
pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen direktiivin 
2001/83/EY 54 artiklan o kohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
soveltamisesta ja niiden arvioidusta 
vaikutuksesta väärennettyjen lääkkeiden 
määrän vähentymiseen laillisessa 
toimitusketjussa Euroopassa. 
Kertomuksessa on oltava arvio muihin 
luokkiin kuuluvien lääkkeiden 
turvamerkinnöistä, mikä koskee myös 
direktiivin 2001/83/EY VI osastossa 
määriteltyjä ilman lääkemääräystä 
saatavia lääkkeitä. 

Or. de

Perustelu

Suunniteltujen turvamerkintöjen vaikutusta olisi arvioitava viiden vuoden kuluttua. 
Tarvittaessa yhteisön laajuisesti yhtenäistettyjä turvamerkintöjä voidaan laajentaa 
koskemaan ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, jos väärennettyjen lääkkeiden määrän on 
havaittu vähentyneen laillisessa toimitusketjussa. Tällä hetkellä on järkevää rajoittaa 
turvamerkintöjen soveltaminen reseptilääkkeisiin. Tarpeetonta sääntelyä on vältettävä, jotta 
unionin kansalaisille ei aiheutuisi tarpeettomia kustannuksia.
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Tarkistus 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Or. pl

Perustelu

1. Sanaa "pakollinen" ei voida käyttää, koska se viittaa tässä yhteydessä kaikkiin 
reseptilääkkeisiin. Turvamerkintöjen käytön perustana tulisi olla tuotteen väärentämisen 
riskin arviointi, ja siksi turvamerkintää ei edellytetä kaikilta tuotteilta. 

2. Viiden vuoden kauden alkamispäivää on muutettava direktiivin tekstissä. Sen tulisi olla 
päivä, jolloin turvamerkintöjen täytäntöönpanomääräykset tulevat käyttöön, ei siis direktiivin 
voimaantulopäivä. 
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Tarkistus 77
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet. 
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
pakolliset turvamerkinnät. Kun 
reseptilääkkeille otetaan käyttöön 
pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden ja apuaineiden, 
ominaisuudet. Tähän sisältyy myös niiden 
hinnasta johtuva väärennösten riski sekä 
aiemmat tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen direktiivin 
2001/83/EY 54 artiklan o kohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
soveltamisesta ja niiden arvioidusta 
vaikutuksesta väärennettyjen lääkkeiden 
määrän vähentymiseen laillisessa 
toimitusketjussa Euroopassa. Komission 
olisi viimeistään 18 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
esitettävä arviointikertomus 
käsikauppalääkkeiden turvamerkinnöistä 
direktiivin 2001/83/ΕY VI osaston 
mukaisesti.

Or. el
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Perustelu

Suunniteltujen turvamerkintöjen vaikutusta on arvioitava viimeistään viiden vuoden kuluttua, 
mikä auttaa vähentämään väärennettyjen lääkkeiden määrää. Samalla on tarkasteltava 
mahdollisuutta laajentaa yhtenäisiä turvamerkintöjä käsikauppalääkkeisiin, joiden 
mahdollinen väärentäminen aiheuttaa myös kansanterveyteen kohdistuvan riskin. Jos 
käsikauppalääkkeet otetaan mukaan, se on tehtävä viipymättä, jotta voidaan välttää harmaat 
alueet, jotka voisivat vähentää toimintaohjelman tehokkuutta. 

Tarkistus 78
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden, ominaisuudet.
Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut 
turvamerkinnät. Kun reseptilääkkeille 
otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden ja homeopaattisten 
lääkkeiden, ominaisuudet. Tähän sisältyy 
myös niiden hinnasta johtuva väärennösten 
riski sekä aiemmat tapaukset yhteisössä ja 
muualla, väärennösten vaikutus 
kansanterveyteen kyseisten tuotteiden 
erityisluonne huomioon otettuna sekä 
hoidettavan sairauden vaikeusaste.

Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen direktiivin 
2001/83/EY 54 artiklan o kohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
soveltamisesta ja niiden arvioidusta 
vaikutuksesta väärennettyjen 
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lääkkeidenmäärän vähentymiseen
laillisessa toimitusketjussa Euroopassa. 
Kertomuksessa on oltava arvio muihin 
luokkiin kuuluvien lääkkeiden 
turvamerkinnöistä myös direktiivin 
2001/83/EY VI osastossa määriteltyjen 
ilman lääkemääräystä saatavien 
lääkkeiden osalta.

Or. en

Perustelu

Olisi lisättävä (reseptillä määrättävät) homeopaattiset lääkkeet suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen. Komission tehtävänä on nyt määrittää turvamerkintöjen pakollisuus 
54 a artiklan 4 kohdan 3 alakohdan a–e alakohdan mukaista riskeihin perustuvaa menettelyä 
noudattaen. Menettely on ulotettava muihin vähäriskisiin ryhmiin. Koska näihin tuotteisiin ei 
liity korkeampaa väärentämisen riskiä (vähäinen myynti, halpa hinta) sellaisiin samanlaisiin 
homeopaattisiin tuotteisiin verrattuna, jotka eivät edellytä reseptiä muissa jäsenvaltioissa, 
niiden kohdalla olisi tehtävä yleisesti poikkeus. 

Tarkistus 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
turvamerkintöjen 
täytäntöönpanosäännösten 
voimaantulosta komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen direktiivin 
2001/83/EY 54 artiklan o kohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
soveltamisesta ja niiden arvioidusta 
vaikutuksesta väärennettyjen lääkkeiden 
määrän vähentymiseen laillisessa 
toimitusketjussa unionissa. 
Kertomuksessa on oltava arvio muihin 
luokkiin kuuluvien lääkkeiden 
turvamerkinnöistä myös direktiivin 
2001/83/EY VI osastossa määriteltyjen 
ilman lääkemääräystä saatavien 
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lääkkeiden osalta.

Or. pl

Perustelu

1. Sanaa "pakollinen" ei voida käyttää, koska se viittaa tässä yhteydessä kaikkiin 
reseptilääkkeisiin. Turvamerkintöjen käytön perustana tulisi olla tuotteen väärentämisen 
riskin arviointi, ja siksi turvamerkintää ei edellytetä kaikilta tuotteilta. 

2. Viiden vuoden kauden alkamispäivää on muutettava direktiivin tekstissä. Sen tulisi olla 
päivä, jolloin turvamerkintöjen täytäntöönpanomääräykset tulevat käyttöön, ei siis direktiivin 
voimaantulopäivä. 

Tarkistus 80
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Turvamerkinnät ryhmitellään 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien 
ominaisuuksia ilmentävällä tavalla. 
Niiden katsotaan olevan vastaavia, kun ne 
ovat yhtä tehokkaita tai tehokkaampia 
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen, jäljitettävyyden ja 
muuntelemisen estämisen 
varmistamisessa ja niiden jäljentäminen 
on teknisesti yhtä vaikeaa. Kun 
turvamerkintä poistetaan, korvataan 
toisella tai peitetään, tätä kohtaa olisi 
sovellettava myös uuteen 
turvamerkintään.

Or. en

Perustelu

Riskiin perustuvan lähestymistavan soveltamiseksi turvamerkinnät on luokiteltava 
erityyppisten lääkkeiden väärentämiseen liittyvän riskin mukaisesti. Tällä tarkistuksella 
varmistetaan, että tämä on mahdollista teknisesti neutraali lähestymistapa säilyttäen. Lisäksi 
sen varmistamiseksi, että uudelleenpakkaajien käyttämät alkuperäiset ja uudet 
turvamerkinnät todella ovat vastaavia tai korkeampitasoisia, tässä direktiivissä on esitettävä 
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vastaavien tai korkeampitasoisten merkintöjen eri luokat tietyin perustein.

Tarkistus 81
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kun turvamerkintä poistetaan, 
korvataan toisella tai peitetään, uusien 
turvamerkintöjen olisi vastattava 
alkuperäisiä turvamerkintöjä, kun ne ovat 
yhtä tehokkaita tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen, 
jäljitettävyyden ja muuntelemisen 
estämisen varmistamisessa ja niiden 
jäljentäminen on teknisesti yhtä vaikeaa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 9.

Tarkistus 82
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Turvamerkinnät olisi ryhmiteltävä 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien 
ominaisuuksia ilmentävällä tavalla. 
Niiden katsotaan olevan vastaavia, kun ne 
ovat yhtä tehokkaita yksilöllisen 
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen, jäljitettävyyden ja 
muuntelemisen estämisen 
varmistamisessa ja niiden jäljentäminen 
on teknisesti yhtä vaikeaa. Kun 
turvamerkintä poistetaan, korvataan 



AM\807493FI.doc 29/54 PE439.406v01-00

FI

toisella tai peitetään, olisi käytettävä 
vastaavaa uutta turvamerkintää.

Or. en

Perustelu

Ainoat turvamerkinnät, jotka ehdottoman selkeästi mahdollistavat yksittäisten pakkausten 
alkuperäisyyden todentamisen ja jäljitettävyyden, ovat sellaisia, että pakkaus voidaan 
tunnistaa yksilöllisesti.

Tarkistus 83
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kansallisten viranomaisten olisi 
tehtävä käsikauppalääkkeille 
säännöllinen riskianalyysi. 
Käsikauppalääkkeet voidaan sisällyttää 
direktiivin 2001/83/EY soveltamisalaan 
tämän riskianalyysitutkimuksen 
perusteella. Siksi myyntiluvan haltijoilla 
on heti tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen oikeus siirtää 
käsikauppalääkkeensä tämän direktiivin 
säännösten alaisuuteen.

Or. en

Perustelu

Käsikauppalääkkeisiin pitäisi kohdistaa erityistä seurantaa ja ne tulisi ottaa tämän direktiivin 
vaatimusten alaisuuteen sen mukaan, millaisia kansallisten viranomaisten tekemien 
riskianalyysitutkimusten tulokset ovat. 
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Tarkistus 84
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi asianomaisia 
sidosryhmiä kuullen voitava määrittää 
lääkkeiden väärentämisen torjunnassa 
käyttämänsä tekniikan erityisnäkökohdat, 
jotka ne katsovat omien lääkkeiden 
jakelujärjestelmiensä kannalta 
sopivimmiksi, kun otetaan huomioon tällä 
direktiivillä käyttöön otettava 
alkuperäisyyden todentava sinetti.

Or. it

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisesti lääkepakkauksissa on käytettävä alkuperäisyyden varmistavaa 
sinettiä, jolla tukkumyyjät ja apteekkarit voivat tarkistaa lääkkeiden aitouden. 
Turvajärjestelmän yksityiskohdista on päätettävä kansallisella tasolla kansallisten lääkkeiden 
jakelujärjestelmien erityistarpeiden mukaisesti. On noudatettava kansallisia aloitteita, jotka 
on jo pantu täytäntöön tai joiden täytäntöönpano on kesken.

Tarkistus 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Lääkkeiden alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljittämisen yksittäisen 
annoksen (esimerkiksi kapselin, tabletin 
tai sinetöidyn nestepakkauksen) tasolla 
mahdollistavat tekniikat voivat olla hyvin 
arvokas keino parantaa markkinoilla 
olevien tuotteiden seurantaa. 

Or. en
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Perustelu

Lääkkeiden alkuperäisyyden todentamisen ja jäljittämisen yksittäisen annoksen tasolla 
mahdollistavien tekniikoiden käyttäminen lääkkeiden pakkauksiin ehdotettuja turvamerkintöjä 
täydentävänä keinona auttaa havaitsemaan varhaisessa vaiheessa markkinoilla olevat 
väärennetyt lääkkeet, mikä pienentää edelleen lääkeväärennösten potilaille aiheuttamia 
terveysriskejä.

Tarkistus 86
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa voitava määrittää 
alkuperäisyyden todentamisen erityiset 
näkökohdat, joita ne pitävät 
soveltuvimpina omalle lääkkeiden 
toimitusjärjestelmälleen, ja niiden olisi 
tällöin otettava huomioon tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksytyt 
turvamerkinnät.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä edellytetään, että lääkepakkauksiin lisätään turvamerkintöjä, joiden avulla 
tukkukauppiaat ja apteekkihenkilöstö voivat todentaa lääkkeiden alkuperän. Alkuperän 
todentamisen erityispiirteet olisi määritettävä kansallisella tasolla kunkin jäsenvaltion 
lääkkeiden toimitusjärjestelmän tarpeiden mukaisesti. Jo toteutetut tai jo käynnistetyt 
kansalliset aloitteet olisi otettava huomioon.

Tarkistus 87
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 
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sidosryhmien kanssa voitava määrittää 
alkuperäisyyden todentamisen erityiset 
näkökohdat, joita ne pitävät 
soveltuvimpina omalle lääkkeiden 
toimitusjärjestelmälleen, ja niiden olisi 
tällöin otettava huomioon tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksytyt 
turvamerkinnät.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä edellytetään, että lääkepakkauksiin lisätään turvamerkintöjä, joiden avulla 
tukkukauppiaat ja apteekkihenkilöstö voivat todentaa lääkkeiden alkuperän. Alkuperäisyyden 
toteamisprosessin erityispiirteet pitäisi määrittää kansallisesti kunkin valtion lääkkeiden 
jakelujärjestelmien tarpeiden mukaisesti. 

Tarkistus 88
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava yhdessä 
asianomaisten osapuolten kanssa 
säännellä lääkkeiden alkuperäisyyden 
todentamismenetelmiä tavalla, jonka ne 
katsovat sopivimmaksi omien 
lääkemarkkinoidensa kannalta ottaen 
huomioon tämän direktiivin mukaisesti 
käyttöön otettavat turvamerkinnät.

Or. en
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Tarkistus 89
Crescenzio Rivellini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava yhdessä 
sidosryhmien kanssa määrittää 
lääkkeiden väärentämisen torjunnassa 
käyttämänsä tekniikan erityisnäkökohdat, 
jotka ne katsovat omien lääkkeiden 
jakelujärjestelmiensä kannalta 
sopivimmiksi, kun otetaan huomioon tällä 
direktiivillä käyttöön otettava 
alkuperäisyyden todentava sinetti.

Or. it

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisesti lääkepakkauksissa on käytettävä alkuperäisyyden varmistavaa 
sinettiä, jolla tukkumyyjät ja apteekkarit voivat tarkistaa lääkkeiden aitouden. 

Turvajärjestelmän ominaisuudet on määritettävä kansallisella tasolla soveltaen pohjana 
kansallisen lääkejakelujärjestelmän erityistarpeita, jotta voidaan taata kansalaisten suojelun 
korkea taso ja tehokkuus. On noudatettava kansallisia aloitteita, jotka on jo pantu täytäntöön 
tai joiden täytäntöönpano on kesken.

Tarkistus 90
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jokaisella lääkkeitä pakkaavalla 
toimitusketjun toimijalla on oltava 
valmistuslupa. Jotta turvamerkinnät 
olisivat toimivia, valmistusluvan haltija saa 
poistaa, muuttaa tai peittää turvamerkintöjä 
ainoastaan tiukoin edellytyksin.

(8) Jokaisella lääkkeitä pakkaavalla 
toimitusketjun toimijalla on oltava 
valmistuslupa. Jotta turvamerkinnät 
olisivat toimivia, valmistusluvan haltija ei 
saa poistaa, muuttaa tai peittää 
turvamerkintöjä. Lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joita säännellään 
tiukasti 54 a artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, valmistusluvan haltija voi 



PE439.406v01-00 34/54 AM\807493FI.doc

FI

sijoittaa lääkkeen alkuperäisen 
pakkauksen toiseen pakkaukseen vain, jos 
samalla voidaan taata 
alkuperäispakkauksen koskemattomuus 
ja alkuperäisen turvajärjestelmän 
loukkaamattomuus koko jakeluketjussa.

Or. fr

Perustelu

Mahdollisimman hyvän turvallisuustason varmistamiseksi kaikkien osapuolten toivomusten 
mukaisesti ei lääkkeitä saisi peukaloida. Kun myyntiluvan haltija on pakannut tuotteen, sen 
on elintarviketurvallisuutta koskevan eurooppalaisen strategian vaatimusten mukaisesti 
pysyttävä koskemattomana siihen saakka, kunnes se päätyy kuluttajan haltuun. Tietyissä 
tapauksissa pitäisi kuitenkin olla edelleen mahdollista siirtää alkuperäinen tuote toiseen 
pakkaukseen alkuperäisiä turvamerkintöjä muuttamatta.

Tarkistus 91
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jokaisella lääkkeitä pakkaavalla 
toimitusketjun toimijalla on oltava 
valmistuslupa. Jotta turvamerkinnät 
olisivat toimivia, valmistusluvan haltija saa 
poistaa, muuttaa tai peittää turvamerkintöjä 
ainoastaan tiukoin edellytyksin.

(8) Jokaisella lääkkeitä merkitsevällä ja
pakkaavalla tai merkintöihin tai 
pakkaukseen muutoksia tekevällä
toimitusketjun toimijalla on oltava 
valmistuslupa. Jotta turvamerkinnät 
olisivat toimivia, valmistusluvan haltija saa 
poistaa, muuttaa tai peittää turvamerkintöjä 
ainoastaan tiukoin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 10.
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Tarkistus 92
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jokaisella lääkkeitä pakkaavalla 
toimitusketjun toimijalla on oltava 
valmistuslupa. Jotta turvamerkinnät 
olisivat toimivia, valmistusluvan haltija saa 
poistaa, muuttaa tai peittää turvamerkintöjä 
ainoastaan tiukoin edellytyksin.

(8) Jokaisella lääkkeitä merkitsevällä tai
pakkaavalla tai lääkkeiden merkintöihin 
tai pakkaukseen muutoksia tekevällä
toimitusketjun toimijalla on oltava 
valmistuslupa. Jotta turvamerkinnät 
olisivat toimivia, valmistusluvan haltija saa 
poistaa, muuttaa tai peittää turvamerkintöjä 
ainoastaan tiukoin edellytyksin. Tiukkojen 
edellytysten tarkoituksena on estää 
väärennettyjen tuotteiden pääsy 
toimitusketjuun, ja ne ilmentävät 
valmistusluvan haltijoiden 
huolehtimisvelvollisuutta suhteessa 
tuotteiden alkuperäiseen valmistajaan ja 
myyntiluvan haltijaan sekä kuluttajiin.

Or. en

Perustelu

Potilaille ja muille toimitusketjun toimijoille on ilmoitettava selvästi pakkausmerkinnällä, jos 
alkuperäiset turvamerkinnät on poistettu tai peitetty.

Tarkistus 93
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Valmistusluvan haltija on vastuussa 
vahingoista, joita aiheutuu potilaille 
valmistusluvan haltijan markkinoille 
saattamista tuotteista, joiden tunnistetiedot 
on väärennetty.

(9) Valmistusluvan haltijan on oltava
vastuussa vahingoista, joita aiheutuu 
potilaille valmistusluvan haltijan 
markkinoille saattamista tuotteista, joiden 
tunnistetiedot on väärennetty.

Or. fr
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Perustelu

Vastuu on suojajärjestelmän keskeinen tekijä. Siksi jokaisen toimijan on tunnettava tarkoin 
velvollisuutensa ja oikeutensa.

Tarkistus 94
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unionin kansalaisille olisi 
annettava tietoa riskeistä, joita liittyy 
lääkkeiden ostamiseen laittomien 
kanavien kautta. Olisi erityisesti 
edistettävä tiedotuskampanjoita sekä 
kansallisesti että unionin tasolla. 
Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa toteutettava tehokkaita 
toimenpiteitä, joilla parannetaan suuren 
yleisön tietoisuutta lääkkeiden internetistä 
ostamiseen liittyvistä riskeistä.

Or. it

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten pääasiallinen lähde. Kansalaisia on varoitettava painokkaasti 
hankkimasta lääkkeitä laittomista toimituskanavista. Tätä varten olisi hyvä järjestää asiaa 
koskevia tiedotuskampanjoita sekä kansallisesti että Euroopan unionin tasolla.

Tarkistus 95
Crescenzio Rivellini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unionin kansalaisille olisi 
annettava tietoa riskeistä, joita liittyy 
lääkkeiden ostamiseen laittomien 
kanavien kautta, ja erityisesti sen 
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terveydelle aiheuttamista riskeistä. Olisi 
erityisesti edistettävä tiedotuskampanjoita 
sekä kansallisesti että unionin tasolla. 
Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa toteutettava tehokkaita 
toimenpiteitä, joilla parannetaan suuren 
yleisön tietoisuutta lääkkeiden internetistä 
ostamiseen liittyvistä riskeistä.

Or. it

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten pääasiallinen lähde. Kansalaisia on varoitettava voimakkaasti 
hankkimasta lääkkeitä laittomista toimituskanavista. Tätä varten olisi hyvä järjestää asiaa 
koskevia tiedotuskampanjoita sekä kansallisesti että Euroopan unionin tasolla. 

Tarkistus 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unionin kansalaisten olisi saatava 
tietoa riskeistä, joita liittyy lääkkeiden 
ostamiseen laittomilta toimittajilta. Olisi 
järjestettävä tiedotuskampanja 
jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla. Komission 
ja jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
toimia, joilla annetaan kansalaisille tietoa 
lääkkeiden internetistä ostamiseen 
liittyvistä riskeistä.

Or. ro

Perustelu

Kansalaiset, jotka ostavat lääkkeitä laittomilta toimittajilta, eivät voi olla tietoisia tämän 
terveydelleen aiheuttamista riskeistä yhtä hyvin kuin lääketieteen asiantuntijat. 
Tiedotuskampanja voisi vähentää lääkkeiden ostamista laittomien kanavien kautta, jos 
kuluttajat saavat asiantuntijatietoja siihen liittyvistä mahdollisista riskeistä.
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Tarkistus 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Olisi kiinnitettävä Euroopan 
kansalaisten huomiota riskeihin, joita 
syntyy tilattaessa lääkkeitä laittomilta 
toimittajilta. Olisi erityisesti edistettävä 
julkisia tiedotustoimia jäsenvaltioissa ja 
koko Euroopassa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimenpiteitä lisätäkseen suuren yleisön 
tietoisuutta riskeistä, joita liittyy 
lääkkeiden ostamiseen internetistä.

Or. en

Tarkistus 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unionin kansalaisten tulisi saada 
tietoa riskeistä, joita liittyy lääkkeiden 
tilaamiseen laittomilta toimittajilta. Olisi 
erityisesti edistettävä tiedotuskampanjoita 
sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla. 
Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa toteutettava toimenpiteitä 
lisätäkseen yleisön tietoisuutta riskeistä, 
joita liittyy lääkkeiden ostamiseen 
internetistä.

Or. en

Perustelu

Internet on tärkein väärennettyjen lääkkeiden lähde. Kansalaisia tulisi painokkaasti kehottaa 
välttämään lääkkeiden ostamista laittomien kanavien kautta. Siksi olisi toteutettava asiaa 
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koskevia tiedotuskampanjoita sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla.

Tarkistus 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, kuten 
tiedotuskampanjoita, joiden avulla 
voidaan lisätä yleistä tietämystä 
lääkkeiden internetistä ostamiseen 
liittyvistä riskeistä.

Or. fr

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten pääasiallinen lähde. Kansalaisia pitää kannustaa 
päättäväisesti olemaan hankkimatta lääkkeitä laittomien kanavien kautta.

Tarkistus 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Väärennettäessä vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita vaarana on niiden 
ala-arvoinen laatu. Tähän riskiin olisi 
puututtava. Lääkevalmistajien olisi 
varmistettava joko itse tai tähän 
tarkoitukseen hyväksytyn elimen kautta, 
että vaikuttavia farmaseuttisia aineita 
toimittavat valmistajat noudattavat hyviä 
tuotantotapoja.

(12) Väärennettäessä vaikuttavia 
farmaseuttisia aineita vaarana on niiden 
ala-arvoinen laatu. Tähän riskiin olisi 
puututtava yhdistämällä tehokas 
valvontajärjestelmä lääkkeiden 
vaikuttavien aineiden jäljitettävyyttä 
koskevaan järjestelmään.
Lääkevalmistajien olisi itse varmistettava, 
että vaikuttavia farmaseuttisia aineita 
toimittavat valmistajat noudattavat hyviä 
tuotantotapoja.

Or. en
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Perustelu

Kansanterveyden turvaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
yhteistyössä EMEAn kanssa tarkastuksia tuotantolaitoksissa. Useampien hyväksyttyjen 
yksityisten elinten mahdollinen läsnäolo heikentäisi tarkastusten turvallisuutta ja laatua, 
aiheuttaisi sekaannusta siitä, kuka on vastuussa tarkastusten tulosten tarkkuudesta, ja loisi 
vaarallisen asiakassuhteen tarkastettavan yrityksen ja tarkastuksen suorittavan elimen välille, 
mikä saattaisi johtaa korruptioon. 

Tarkistus 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksessa olisi noudatettava hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet valmistettu yhteisössä vai tuotu 
muualta. Kolmansissa maissa tapahtuvan 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksen osalta olisi varmistettava, että
yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistusta koskevissa säännöissä –
tarkastusta ja täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt mukaan luettuina – huolehditaan 
vastaavantasoisesta kansanterveyden 
suojelusta kuin yhteisön lainsäädännössä.

(13) Kansanterveyden riittävän suojelun 
takaamiseksi vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden valmistuksessa olisi noudatettava 
hyviä tuotantotapoja ja sen on vastattava 
tietoja, jotka on esitetty 
myyntilupahakemuksessa tai lisätty 
siihen, riippumatta siitä, onko aineet 
valmistettu yhteisössä vai tuotu muualta.
Siksi kolmansissa maissa tapahtuvan
sellaisten vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden valmistuksen osalta, jotka on 
tarkoitettu unionissa myytäviin 
lääkkeisiin, olisi varmistettava toistuvin 
pakollisin tarkastuksin ja unionin 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
vaikuttavat farmaseuttiset aineet kattavien 
voimassa olevien vastavuoroisten 
tunnustamissopimusten mukaisten 
viranomaisten suorittaman 
täytäntöönpanon avulla, että valmistuksen 
yhteydessä noudatetaan kumpaakin edellä 
mainituista vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden alkuperän ja laadun turvallisuus on ratkaisevan 
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tärkeää. Hyvien tuotantotapojen noudattamisen varmistamiseksi tuotantolaitoksissa on 
tehtävä tiukkoja ja täsmällisiä tarkastuksia.

Tarkistus 102
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksessa olisi noudatettava hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet valmistettu yhteisössä vai tuotu 
muualta. Kolmansissa maissa tapahtuvan 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksen osalta olisi varmistettava, että 
yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistusta koskevissa säännöissä –
tarkastusta ja täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt mukaan luettuina – huolehditaan 
vastaavantasoisesta kansanterveyden 
suojelusta kuin yhteisön lainsäädännössä. 

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksessa olisi noudatettava hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet valmistettu yhteisössä vai tuotu 
muualta. Kolmansissa maissa tapahtuvan 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden tai 
apuaineiden valmistuksen osalta olisi 
varmistettava, että yhteisöön vietäviksi 
tarkoitettujen vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden tai apuaineiden valmistusta 
koskevissa säännöissä – tarkastusta ja 
täytäntöönpanoa koskevat säännöt mukaan 
luettuina – huolehditaan 
vastaavantasoisesta kansanterveyden 
suojelusta kuin yhteisön lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Muulta kuin lääkealalta peräisin olevia apuaineita ei voida ottaa hyvien tuotantotapojen 
piiriin. Monet apuaineista ovat peräisin esimerkiksi elintarviketeollisuudesta. Myös tällä 
alalla on käytössä laadunvarmistamistoimia esimerkkinä sellaisille tuotteille käyttöön otetut 
toimet, joiden kohdalla on otettava huomioon tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden 
mahdollisuus. Tällaiset toimet muodostavat myös pohjan lääkealan turvallisuuden 
takaamiselle. Kun kummankin alan toimia on yritetty erottaa toisistaan, saadut kokemukset 
ovat osoittaneet selvästi, että se ei toimi. 
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Tarkistus 103
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksessa olisi noudatettava hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet valmistettu yhteisössä vai tuotu 
muualta. Kolmansissa maissa tapahtuvan 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksen osalta olisi varmistettava, että 
yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistusta koskevissa säännöissä –
tarkastusta ja täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt mukaan luettuina – huolehditaan 
vastaavantasoisesta kansanterveyden 
suojelusta kuin yhteisön lainsäädännössä.

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksessa olisi noudatettava hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet valmistettu yhteisössä vai tuotu 
muualta. Kolmansissa maissa tapahtuvan 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksen osalta olisi varmistettava, että 
yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistusta koskevissa säännöissä –
tarkastusta ja täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt mukaan luettuina – huolehditaan 
vastaavantasoisesta kansanterveyden 
suojelusta kuin yhteisön lainsäädännössä. 
Valmistusluvan haltijan olisi valvottava 
asianmukaisesti lääkkeiden 
valmistuksessa käytettäviä apuaineita, 
jotka eivät ole vaikuttavia farmaseuttisia 
aineita, siten, että valmistusluvan haltija 
tarkastaa apuaineet ja vahvistaa, että ne 
soveltuvat lääkkeiden valmistukseen 
hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja että 
tarkastamisella varmistetaan 
kansanterveyden riittävän tasoinen 
suojelu.

Or. en

Perustelu

Apuaineiden sisällyttäminen soveltamisalaan on tärkeää edellyttäen, että apuaineita 
käsitellään erillään vaikuttavista farmaseuttisista aineista ja että niitä koskevat 
erityisvaatimukset, jotka eroavat vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin sovellettavista 
vaatimuksista. Valmistusluvan haltija on vastuussa siitä, että apuaineiden laatu on 
tarkoituksenmukainen, ja tämä määräys sisältyy jo ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskeviin 
EU:n hyviin tuotantotapoihin1.

                                               
1 Direktiivi 2003/94, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille 
tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista, EUVL L 262, s. 22–26.
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Tarkistus 104
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kolmansiin maihin 
sijoittautuneissa laitoksissa valmistettujen 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
kohdalla olisi suoritettava paitsi 
tarkastuksia, jotka tehdään 
vaatimustenvastaisuuden perusteella, 
myös riskianalyysi ja tiedonhankintaan 
perustuvia kohdennettuja tarkastuksia ja 
tutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 12.

Tarkistus 105
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jos apuaineiden hyvät 
tuotantotavat tai vastaavat järjestelmät on 
jo toteutettu ja niitä säännellään 
asianmukaisesti, ne olisi otettava 
huomioon tässä direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Muissa käyttötarkoituksissa, kuten elintarvikkeissa, käytetyillä apuaineilla on jo hyviä 
tuotantotapoja vastaavat menettelyt, joita ovat esimerkiksi HACCP ja/tai ISO9001/ISO22000 
sekä pakollinen EDQM-sertifiointi. Lisäksi EFfCI:n (kosmetiikka) hyvät tuotantotavat ovat jo 
saaneet koko maailmassa lääkevalmistajien hyväksynnän suoritettaessa apuaineiden 
valmistajia koskevia tarkastuksia. Niiden pitäisi riittää turva- ja laatunormien täyttämiseen. 
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Siksi tällaisia apuaineita koskevat uudet ja pakolliset hyvät tuotantotavat eivät enää 
parantaisi potilaiden turvallisuutta.

Tarkistus 106
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta helpotetaan lähtöaineina 
käytettäviä vaikuttavia aineita koskevien 
yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
valvontaa, kyseisten aineiden valmistajien 
tai maahantuojien olisi ilmoitettava 
toiminnastaan.

(14) Jotta helpotetaan lähtöaineina 
käytettäviä vaikuttavia aineita koskevien 
yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
valvontaa, kyseisten aineiden valmistajien, 
maahantuojien tai jakelijoiden olisi 
ilmoitettava toiminnastaan.

Or. en

Tarkistus 107
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lääkeväärennösten toimitukset 
perustuvat usein internetissä tehtyihin 
tilauksiin. Perustamissopimuksen 
määräysten ja erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat 
vastuussa lääkkeiden markkinoinnin 
sääntelystä vähittäiskaupassa ja erityisesti 
apteekeissa. Tähän sisältyy myös 
lääkkeiden postimyynnin ja 
internetkaupan sääntely. Tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltiot 
voivat kieltää lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden postimyynnin 
kokonaan, koska tällaisiin 
markkinointitapoihin liittyvien vaarojen 
takia niillä on runsaasti harkinnanvaraa 
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asiassa.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä on noudatettava nykyistä toimivaltajakoa. Apteekkeja ja lääkkeiden 
vähittäismyyntiä koskevat säännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Useimmat 
jäsenvaltiot kieltävät reseptilääkkeiden postimyynnin, minkä unionin tuomioistuin on 
vahvistanut.

Tarkistus 108
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta varmistetaan ihmisten terveyden 
suojelun olevan tasoltaan samanlaista 
kaikkialla yhteisössä ja vältetään 
sisämarkkinoiden vääristymät, olisi 
lujitettava lääkkeiden valmistuslupien 
haltijoiden ja tukkukauppalupien 
haltijoiden sekä vaikuttavien aineiden 
valmistajien tarkastuksia koskevia 
yhdenmukaistettuja periaatteita ja ohjeita. 
Tämän pitäisi myös auttaa varmistamaan 
olemassa olevien vastavuoroista 
tunnustamista koskevien sopimusten 
toimivuus, sillä niiden perustana on 
tehokas ja vertailukelpoinen tarkastus- ja 
täytäntöönpanotoiminta kaikkialla 
yhteisössä.

(15) Jotta varmistetaan ihmisten terveyden 
suojelun olevan tasoltaan samanlaista 
kaikkialla yhteisössä ja vältetään 
sisämarkkinoiden vääristymät, olisi 
lujitettava lääkkeiden valmistuslupien 
haltijoiden ja tukkukauppalupien 
haltijoiden sekä vaikuttavien aineiden 
valmistajien ja jakelijoiden tarkastuksia 
koskevia yhdenmukaistettuja periaatteita ja 
ohjeita. Tämän pitäisi myös auttaa 
varmistamaan olemassa olevien 
vastavuoroista tunnustamista koskevien 
sopimusten toimivuus, sillä niiden 
perustana on tehokas ja vertailukelpoinen 
tarkastus- ja täytäntöönpanotoiminta 
kaikkialla yhteisössä.

Or. en
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Tarkistus 109
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä 
tehokkaita seuraamuksia väärennettyihin 
lääkkeisiin liittyvistä teoista. Näiden 
seuraamusten olisi vastattava vähintään 
niitä seuraamuksia, joita tyypillisesti 
sovelletaan huumeisiin liittyviin laittomiin
tekoihin. Komissio voi antaa yleiset ohjeet 
tällaista tehokasta rikosoikeudellisten 
seuraamusten järjestelmää varten. 
Direktiiviin 2001/83/EY olisi sisällytettävä 
erityissäännöksiä uusien turvamerkintöjä 
koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta.
Hyväksynnän saaneisiin tai muulla tavoin 
vaatimustenmukaisiin lääkkeisiin, joiden 
laadussa on puutteita valmistuksessa tai 
myöhemmässä käsittelyssä tehtyjen 
virheiden vuoksi, sovelletaan 
asianomaista unionin tai kansallisen 
tason lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 110
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Sisämarkkinoiden toiminta 
edellyttää, että lääkkeille otetaan käyttöön 
koko yhteisössä yhtenäiset 
turvamerkinnät. Tällaisten 
turvamerkintöjen tekninen toteutus ja 
tarkistusmenettelyn luonteen 
määritteleminen jäävät sitä vastoin 
jäsenvaltioiden tehtäväksi 
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toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistusmenettelyjen teknisen toteutuksen olisi oltava jäsenvaltioiden tehtävänä. Se takaa 
asianmukaiset ja kulloisiinkin kansallisiin jakelujärjestelmiin sopivat ratkaisut. 

Tarkistus 111
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(16) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, on 
vahvistettava etukäteen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetulla asetuksella. Ennen kyseisen 
uuden asetuksen antamista ja ottaen 
huomioon, että tämä direktiivi on tarpeen 
hyväksyä ja panna täytäntöön 
mahdollisimman pikaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi harjoitettava 
valvontaa menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY
säännösten mukaisesti niiltä osin kuin 
kyseiset säännökset ovat edelleen 
yhteensopivia muutettujen 
perussopimusten kanssa. Viittaukset 
kyseisiin säännöksiin olisi kuitenkin 
korvattava viittauksilla uudessa 
asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin ja 
periaatteisiin heti kyseisen asetuksen 
tultua voimaan.

Or. en
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Tarkistus 112
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä sellaisten 
turvamerkintöjen osalta, jotka on 
laitettava reseptilääkkeiden pakkauksiin, 
sekä hyväksyä sellaisia lääkkeitä koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka saatetaan 
yhteisön alueelle mutta joita ei saateta 
markkinoille. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(17) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liittyen turvamerkintöihin tai muihin 
teknisiin välineisiin, joiden avulla voidaan 
vahvistaa lääkkeen alkuperäisyys ja jotka
on laitettava reseptilääkkeiden 
pakkauksiin, sekä valtuudet hyväksyä 
sellaisia lääkkeitä koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka saatetaan 
yhteisön alueelle mutta joita ei saateta 
markkinoille. Olisi määritettävä 
turvamerkinnän tai turvatoimen 
vakiomuoto unionissa.

Or. en

Perustelu

Käytävässä keskustelussa käsitellään useita kodifioinnin muotoja. Tulisi myös muistaa, että 
standardoidun turvatoimen ei tarvitse välttämättä olla turvamerkintä, mistä esimerkkinä ovat 
kaksiulotteinen viivakoodi ja radiotaajuisen etätunnistuslaitteen koodi (RFID), mutta se voi 
myös olla turvamerkintä, kuten erityinen hologrammi tai pinnoite. Tällainen ratkaisu voi olla 
halvempi ja teknisesti helpompi toteuttaa. 

Tarkistus 113
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä sellaisten 
turvamerkintöjen osalta, jotka on laitettava 

(17) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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reseptilääkkeiden pakkauksiin, sekä 
hyväksyä sellaisia lääkkeitä koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka saatetaan 
yhteisön alueelle mutta joita ei saateta 
markkinoille. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
sellaisten turvamerkintöjen osalta, jotka on 
laitettava reseptilääkkeiden pakkauksiin, 
sekä hyväksyä sellaisia lääkkeitä koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka saatetaan 
yhteisön alueelle mutta joita ei saateta 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan vanha niin kutsuttu komitologiamenettely uuteen menettelyyn, 
joka vastaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaa. 

Tarkistus 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) 36 kuukauden kuluttua direktiivin 
voimaantulosta olisi yhdenmukaistettava 
lääkkeiden jäljitettävyyteen liittyvä 
järjestelmä yhteisön tasolla. Kunkin 
lääkkeen pakkauksessa olisi tämän 
jälkeen oltava yksilöllinen sarjanumero. 

Or. fr

Perustelu

On tärkeää toteuttaa lääkkeiden jäljitettävyyteen liittyvät yhdenmukaiset välineet, jotka 
vastaavat selvästi lääketieteellisen yhteisön ja potilaiden odotuksia ja vaatimuksia 
mukautetulla ja toimivalla tavalla.
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Tarkistus 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä nykyisten lääkkeiden laitonta 
kauppaa koskevien rajoitusten 
täytäntöönpanossa myös Europolin 
avulla.

Or. en

Tarkistus 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä myös Europolin kautta 
pannakseen täytäntöön nykyiset 
rajoitukset, jotka koskevat lääkkeiden 
laitonta toimittamista internetin kautta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat tehdä laajaa yhteistyötä käsitelläkseen lääkkeiden laittomia toimituksia 
internetin kautta esimerkiksi parhaiden käytänteiden ja teknisen tietämyksen vaihtamisen 
avulla. Yhteistyöhön olisi otettava mukaan Europol, jolle on karttunut merkittävästi 
asiantuntemusta eurooppalaista verkkorikollisuutta koskevilta aloilta.
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Tarkistus 117
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä myös Europolin palveluita 
hyödyntäen pannakseen täytäntöön 
nykyiset rajoitukset, jotka koskevat 
lääkkeiden laitonta toimittamista 
internetin kautta. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen on hyvin tärkeää, 
jotta voidaan käsitellä lääkkeiden laitonta toimittamista internetin kautta. Europolilla on 
merkittävää asiantuntemusta verkkorikollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä Europolissa ja muualla 
sellaisten olemassa olevien sääntöjen 
täytäntöönpanemiseksi, joiden avulla on 
tarkoitus rajoittaa lääkkeitä internetin 
kautta tarjoavien tahojen laitonta 
toimintaa.

Or. ro

Perustelu

Olisi hyödynnettävä Europolin kokemusta ja käytettävissä olevaa infrastruktuuria, jotta 
voitaisiin esimerkiksi valvoa laittomien lääkkeiden liikkeitä EU:ssa.
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Tarkistus 119
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja Europolin 
kanssa tehostaakseen nykyisiä lääkkeiden 
laitonta internetkauppaa koskevia 
rajoituksia. 

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden yhteistyö lääkkeiden laittoman internetkaupan torjumiseksi on todella laajaa 
ja siihen kuuluu esimerkiksi parhaiden käytäntöjen ja teknisen tietämyksen vaihtoa. Yhteistyö 
pitäisi ulottaa myös Europoliin, jolle on kertynyt huomattava kokemus internetrikollisuuteen 
liittyvillä aloilla.

Tarkistus 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lääkeväärennösten toimitukset 
perustuvat usein internetissä tehtyihin 
tilauksiin. Perustamissopimuksen 
määräysten ja erityisesti sen 168 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltiot ovat vastuussa 
lääkkeiden markkinoinnin sääntelystä 
vähittäiskaupassa ja erityisesti 
apteekeissa. Tähän sisältyy myös 
lääkkeiden postimyynnin ja 
internetkaupan sääntely. Tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltiot 
voivat kieltää lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden postimyynnin 
kokonaan, koska tällaisiin 
markkinointitapoihin liittyvien vaarojen 
takia niillä on runsaasti harkinnanvaraa 
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asiassa.

Or. de

Tarkistus 121
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lääkeväärennösten toimitukset 
perustuvat usein internetissä tehtyihin 
tilauksiin. Perustamissopimuksen 
määräysten ja erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat 
vastuussa lääkkeiden markkinoinnin 
sääntelystä viimeisessä vaiheessa ja 
erityisesti apteekeissa. Tähän sisältyy 
myös lääkkeiden postimyynnin ja 
internetkaupan sääntely. Tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltiot 
voivat kieltää lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden postimyynnin 
kokonaan, koska tällaisiin 
markkinointitapoihin liittyvien vaarojen 
takia niillä on runsaasti harkinnanvaraa 
asiassa.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä on noudatettava nykyistä toimivaltajakoa. Apteekkeja ja lääkkeiden 
vähittäismyyntiä koskevat säännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Suuri enemmistö 
jäsenvaltioista on kieltänyt reseptilääkkeiden postimyynnin, minkä tuomioistuin on hyväksynyt 
(11.12.2003 asiassa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, annettu tuomio). 
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Tarkistus 122
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Sisämarkkinoiden toiminta 
edellyttää, että lääkkeille otetaan käyttöön 
koko yhteisössä yhtenäiset 
turvamerkinnät. Tällaisten 
turvamerkintöjen tekninen toteutus ja 
tarkistusmenettelyn luonteen 
määritteleminen jäävät sitä vastoin 
jäsenvaltioiden tehtäväksi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistusmenettelyjen teknisen toteutuksen olisi oltava jäsenvaltioiden tehtävänä. Se takaa 
asianmukaiset ja kulloisiinkin kansallisiin jakelujärjestelmiin sopivat ratkaisut.


