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Tarkistus 123
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä": 
kaikkia lääkkeitä, niiden valmistusaineita, 
apuaineita tai ainesosia, joista esitetään 
tahallisesti ja/tai vilpillisesti vääristellen:

Or. en

Perustelu

Virallisen määritelmän sisällyttäminen tekstiin lisää oikeusvarmuutta ja mahdollistaa 
direktiivin säännösten yhdenmukaisemman täytäntöönpanon jäsenvaltioissa hallinnollisilla 
toimilla ja rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Määritelmään olisi sisällytettävä tahallisen 
väärentämisen tai virheellisten tietojen antamisen käsite.

Tarkistus 124
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä": 
kaikkia lääkkeitä, joista esitetään 
vilpillisesti ja tahallisesti vääristellen:
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Or. en

Perustelu

On syytä lisätä väärennetyn lääkkeen selkeä määritelmä. Kansainvälisen yhteistyön 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi sovellettava WHO:n kansainvälisen 
lääkeväärennösten torjuntaa käsittelevän erityisryhmän (IMPACT) ehdottamaa määritelmää.  
Tässä direktiivissä olisi keskityttävä kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi 
käsitellä mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin liittyviä ongelmia.

Tarkistus 125
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä": 

kaikkia lääkkeitä, joista on tahallisesti 
väärennetty:

Or. en

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden määritelmä on oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selvyyden vuoksi 
tarpeen, koska tällä hetkellä on epäselvyyttä siitä, mitä se pitää sisällään. Tässä direktiivissä 
olisi keskityttävä kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä 
mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin tai valmistusvirheisiin liittyviä 
ongelmia.

Tarkistus 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä": 
kaikkia lääkkeitä, joista on tahallisesti 
väärennetty: 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on lisätarkistus esittelijän ehdottamaan tarkistukseen 16. Oikeusvarmuuden ja 
selkeyden vuoksi lääkeväärennöksen määritelmä on tarpeen, koska tällä hetkellä on 
epäselvyyttä siitä, mitä se pitää sisällään. Tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä mahdollisia teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin tai valmistusvirheisiin liittyviä ongelmia. 

Tarkistus 127
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä":
kaikkia lääkkeitä, joista on tahallisesti 
väärennetty:

Or. en
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Tarkistus 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä": 
kaikkia lääkkeitä, joista esitetään 
vääristellen tai harhaanjohtavasti:

Or. en

Perustelu

Hieman muutettu versio esittelijän ehdottamasta tarkistuksesta 16. Väärennetyn lääkkeen 
määritelmässä olisi mainittava vääristelyn ohella myös harhaanjohtaminen.

Tarkistus 129
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 a alakohta 
seuraavasti:
2 a. "Lääkeväärennöksellä":
kaikkia lääkkeitä, joista esitetään 
vääristellen:

Or. it

Perustelu

Lisätään täsmällisyyden nimissä viittaus pakkausselosteeseen.
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Tarkistus 130
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
harhaanjohtavat pakkaustiedot ja 
merkinnät, nimi, koostumus minkä 
tahansa ainesosan suhteen ja vahvuus; 
ja/tai 

Or. en

Perustelu

On syytä lisätä väärennetyn lääkkeen selkeä määritelmä. Kansainvälisen yhteistyön 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi sovellettava WHO:n kansainvälisen 
lääkeväärennösten torjuntaa käsittelevän erityisryhmän (IMPACT) ehdottamaa määritelmää.  
Tässä direktiivissä olisi keskityttävä kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi 
käsitellä mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin liittyviä ongelmia.

Tarkistus 131
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, nimi 
ja koostumus sekä ainesosien, mukaan 
lukien pakkauksessa käytetyt ainesosat, 
apuaineet ja vaikuttavat aineet, että 
niiden annostelun osalta; ja/tai

Or. en
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Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden määritelmä on oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selvyyden vuoksi 
tarpeen, koska tällä hetkellä on epäselvyyttä siitä, mitä se pitää sisällään. Tässä direktiivissä 
olisi keskityttävä kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä 
mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin tai valmistusvirheisiin liittyviä 
ongelmia.

Tarkistus 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, nimi 
ja koostumus sekä valmistusaineiden, 
mukaan lukien apuaineet ja vaikuttavat 
aineet, että niiden annostelun osalta; 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on lisätarkistus esittelijän ehdottamaan tarkistukseen 16. Oikeusvarmuuden ja 
selkeyden vuoksi lääkeväärennöksen määritelmä on tarpeen, koska tällä hetkellä on 
epäselvyyttä siitä, mitä se pitää sisällään. Tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä mahdollisia teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin tai valmistusvirheisiin liittyviä ongelmia. 

Tarkistus 133
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
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niiden pakkaus ja merkinnät, nimi, 
koostumus minkä tahansa ainesosan 
suhteen ja vahvuus; ja/tai 

Or. en

Perustelu

Virallisen määritelmän sisällyttäminen tekstiin lisää oikeusvarmuutta ja mahdollistaa 
direktiivin säännösten yhdenmukaisemman täytäntöönpanon jäsenvaltioissa hallinnollisilla 
toimilla ja rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Määritelmään olisi sisällytettävä tahallisen 
väärentämisen tai virheellisten tietojen antamisen käsite.

Tarkistus 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus ja merkinnät, nimi, 
koostumus minkä tahansa ainesosan 
suhteen ja vahvuus; ja/tai 

Or. en

Perustelu

Hieman muutettu versio esittelijän ehdottamasta tarkistuksesta 16. Väärennetyn lääkkeen 
määritelmässä olisi mainittava vääristelyn ohella myös harhaanjohtaminen.

Tarkistus 135
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a) niiden ominaisuudet, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, 
nimitys ja valmistuskaava sekä 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden että 
niiden annostelun osalta;

Or. en

Tarkistus 136
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus ja merkinnät ja 
pakkausseloste, nimi, koostumus minkä 
tahansa ainesosan suhteen ja vahvuus;
ja/tai

Or. it

Perustelu

Lisätään täsmällisyyden nimissä viittaus pakkausselosteeseen.

Tarkistus 137
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden alkuperä, mukaan lukien kaikki 
harhaanjohtavat tiedot valmistajasta, 
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valmistusmaasta, alkuperämaasta, 
myyntiluvan haltijasta tai jakeluketjusta; 
ja/tai

Or. en

Tarkistus 138
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden valmistustiedot, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa ja 
myyntiluvan haltija;

Or. en

Tarkistus 139
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa ja  
myyntiluvan haltija; ja/tai

Or. it
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Tarkistus 140
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa, 
myyntiluvan haltija; ja/tai

Or. en

Tarkistus 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa, 
myyntiluvan haltija; ja/tai

Or. en

Tarkistus 142
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa ja 
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myyntiluvan haltija; ja/tai 

Or. en

Tarkistus 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, alkuperämaa ja myyntiluvan 
haltija;

Or. en

Tarkistus 144
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
jakelukanaviin liittyvät tiedot ja asiakirjat. 
Tämä määritelmä kattaa itse tuotteet, 
niiden säilytysastiat ja pakkaus- ja 
merkintätiedot.

Or. en
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Tarkistus 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
tiedot ja asiakirjat, joiden avulla 
jakeluketju voidaan tunnistaa. 

Or. en

Tarkistus 146
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
tiedot ja asiakirjat, joiden avulla 
jakeluketju voidaan tunnistaa.

Or. en

Tarkistus 147
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) niiden alkuperä, mukaan lukien 
jakeluketjun tunnistamiseen liittyvät 
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tiedot ja asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 148
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
jakelukanaviin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Or. it

Tarkistus 149
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
jakelukanaviin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta – c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
jakelukanaviin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 151
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio päivittää yhteistyössä viraston ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
tämän määritelmän teknisen ja 
tieteellisen kehityksen sekä 
kansainvälisten sopimusten perusteella.
Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
Määritelmä ei koske tahattomia 
valmistusvirheitä.

Or. en

Tarkistus 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle annetaan valtuudet päivittää 
tämä määritelmä teknisen ja tieteellisen 
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kehityksen sekä kansainvälisten 
sopimusten perusteella.
Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
Määritelmä ei koske valmistusvirheitä.

Or. en

Tarkistus 153
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio päivittää tämän määritelmän 
teknisen ja tieteellisen kehityksen sekä 
kansainvälisten sopimusten perusteella.
Tämä määritelmä ei liity teollisoikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
Tämä määritelmä ei koske 
valmistusvirheitä. 

Or. en

Tarkistus 154
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
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Or. it

Tarkistus 155
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.

Or. en

Tarkistus 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.  

Or. en

Tarkistus 157
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 a) Lisätään 1 artiklaan 2 a alakohdan 
jälkeen 2 b alakohta seuraavasti:
2 b. "Lähtöaineena käytettävällä 
vaikuttavalla aineella":
kaikkia aineita tai aineseoksia, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi lääkkeiden 
valmistuksessa ja joista näin käytettyinä 
tulee kyseisen tuotteen vaikuttava aine. 
Tällaisten aineiden on tarkoitus tuottaa 
farmakologinen vaikutus tai muu suora 
vaikutus sairauden diagnosoinnin, 
parantamisen, lieventämisen, hoidon tai 
ehkäisemisen yhteydessä tai vaikuttaa 
kehon rakenteeseen ja toimintaan.

Or. en

Tarkistus 158
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Lisätään 1 artiklaan 3 alakohdan 
jälkeen 3 a alakohta seuraavasti:
3 a. "Apuaineella": 
lääkemuodon sisältämiä ainesosia, jotka 
eivät ole vaikuttavia aineita. Apuaineisiin 
kuuluvat esimerkiksi täyteaineet, 
hajotusaineet, liukuaineet, väriaineet, 
antioksidantit, säilytysaineet, lisäaineet, 
stabilisaattorit, sakeutusaineet, 
emulgaattorit, liukoisuutta edistävät 
aineet, läpäisevyyttä edistävät aineet, 
mauste- ja aromiaineet sekä lääkkeiden 
ulompien kuorien aineet, esimerkiksi 
gelatiinikapselit.
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Or. en

Perustelu

Apuaineiden määritelmä on tarpeen, koska apuaine on tärkeä osa valmista lääkettä.  
Määritelmä on Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitean apuaineita koskevien ohjeiden 
mukainen. 

Tarkistus 159
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"17 a. "Lääkkeiden kaupalla": "17 a. "Kolmannen osapuolen 
välitystoiminnalla lääkkeiden kaupassa ja 
välityksessä":

kaikkia toimintoja, jotka muodostuvat 
riippumattomasti toisen henkilön puolesta 
käytävistä neuvotteluista lääkkeiden 
myymiseksi tai ostamiseksi tai lääkkeiden 
laskuttamisesta tai välittämisestä, lukuun 
ottamatta lääkkeiden yleistä jakelua, ja 
jotka eivät ole tukkukaupan määritelmän 
mukaisia."

kaikkia toimintoja, jotka liittyvät 
lääkkeiden myymiseen tai ostamiseen –
lukuun ottamatta lääkkeiden yleistä 
jakelua ja tämän artiklan 17 kohdassa 
tarkoitettua tukkukauppaa–, joihin ei 
kuulu kyseisten tuotteiden fyysistä 
käsittelyä ja jotka muodostuvat 
itsenäisesti toisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön taikka kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyn elimen 
puolesta käytävistä neuvotteluista."

Or. es

Perustelu

Esta definición introduce en la legislación farmacéutica a entidades que realizan servicios de 
negociación e intermediación en la compraventa de medicamentos.   Es importante resaltar, y 
por ello se introduce en la definición, que estas entidades en ningún caso tienen físicamente 
los medicamentos, ni los almacenan de ninguna forma. No disponen, por tanto, de 
instalaciones de almacenamiento propias.

Por otra parte, estas entidades pueden realizar estas tareas para agencias nacionales u 
organizaciones de otro tipo que pueden estar legitimadas en la legislación nacional para 
llevar a cabo la obtención o aprovisionamiento de medicamentos (por ejemplo, para sistemas 
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sanitarios de países terceros), por lo que se considera necesario dar cabida a estas entidades 
en la definición.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 160
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"17 a. "Lääkkeiden kaupalla": "17 a. "Kaupalla":

kaikkia toimintoja, jotka muodostuvat 
riippumattomasti toisen henkilön puolesta 
käytävistä neuvotteluista lääkkeiden 
myymiseksi tai ostamiseksi tai lääkkeiden 
laskuttamisesta tai välittämisestä, lukuun 
ottamatta lääkkeiden yleistä jakelua, ja 
jotka eivät ole tukkukaupan määritelmän 
mukaisia."

kaikkia toimintoja, jotka muodostuvat 
riippumattomasti toisen henkilön puolesta 
käytävistä neuvotteluista lääkkeiden tai
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden
myymiseksi tai ostamiseksi tai lääkkeiden 
tai vaikuttavien farmaseuttisten aineiden
laskuttamisesta, lukuun ottamatta niiden
yleistä jakelua, ja jotka eivät ole 
tukkukaupan määritelmän mukaisia."

Or. en

Perustelu

Kauppa ei koske vain lääkkeitä vaan myös vaikuttavia farmaseuttisia aineita. Näin ollen on 
tärkeää, että ne nimenomaisesti mainitaan tekstissä.

Tarkistus 161
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"17 a. "Lääkkeiden kaupalla": "17 a. "Kaupalla":
kaikkia toimintoja, jotka muodostuvat 
riippumattomasti toisen henkilön puolesta 
käytävistä neuvotteluista lääkkeiden 
myymiseksi tai ostamiseksi tai lääkkeiden 
laskuttamisesta tai välittämisestä, lukuun 
ottamatta lääkkeiden yleistä jakelua, ja 
jotka eivät ole tukkukaupan määritelmän 
mukaisia."

kaikkia toimintoja, jotka muodostuvat 
riippumattomasti toisen henkilön puolesta 
käytävistä neuvotteluista lääkkeiden tai 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden
myymiseksi tai ostamiseksi tai lääkkeiden 
tai vaikuttavien farmaseuttisten aineiden
laskuttamisesta, lukuun ottamatta niiden
yleistä jakelua, ja jotka eivät ole 
tukkukaupan määritelmän mukaisia."

Or. de

Perustelu

Kauppa ei koske vain lääkkeitä, vaan myös niiden vaikuttavia aineita. Siksi ne on mainittava 
erikseen.

Tarkistus 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 17 a alakohdan 
jälkeen 17 b alakohta seuraavasti:
"17 b. "Henkilöillä, joilla on lupa 
lääkkeiden yleiseen jakeluun":
henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on 
tukkukauppalupa, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta sellaisten henkilöiden tai 
yhteisöjen asemaan, jotka on vapautettu 
lääkkeiden yleiseen jakeluun oikeuttavaa 
lupaa koskevasta vaatimuksesta."

Or. en
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Perustelu

On lisättävä "henkilöiden, joilla on lupa lääkkeiden yleiseen jakeluun" määritelmä, koska 
termiä käytetään nykyisessä direktiivissä 2001/83/EY ilman määritelmää. Jotta voidaan 
tehokkaasti torjua lääkeväärennöksiä, olisi määriteltävä selvästi kaikki toimitusketjussa 
suoranaisesti tai välillisesti toimivat osapuolet.

Tarkistus 163
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 17 a alakohdan 
jälkeen 17 b alakohta seuraavasti:
"17 b. "Henkilöillä, joilla on lupa 
lääkkeiden yleiseen jakeluun": 
henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on 
tukkukauppalupa, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta sellaisten henkilöiden tai 
yhteisöjen asemaan, jotka on vapautettu 
lääkkeiden yleiseen jakeluun oikeuttavaa 
lupaa koskevasta vaatimuksesta."

Or. en

Perustelu

On lisättävä "henkilöiden, joilla on lupa lääkkeiden yleiseen jakeluun" määritelmä, koska 
termiä käytetään nykyisessä direktiivissä 2001/83/EY ilman määritelmää. Jotta voidaan 
tehokkaasti estää lääkeväärennösten pääsy lailliseen toimitusketjuun, kaikki toimitusketjun 
osapuolet olisi määriteltävä tarkasti. 

Tarkistus 164
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 17 a alakohdan 
jälkeen 17 b alakohta seuraavasti:
"17 b. "Välitystoiminnalla":
kaikkia toimintoja, jotka liittyvät 
lääkkeiden tai vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden myymiseen tai 
ostamiseen – lukuun ottamatta 
17 kohdassa tarkoitettua vähittäis- ja 
tukkukauppaa–, joihin ei kuulu fyysistä 
käsittelyä ja jotka koostuvat välityksestä, 
joka voi olla itsenäistä tai tapahtua toisen 
oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön 
toimeksiannosta."

Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä ero kaupan ja välityksen välillä.

Tarkistus 165
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 17 a alakohdan 
jälkeen 17 b alakohta seuraavasti:
17 b. "Välitystoiminnalla":
kaikkia toimintoja, jotka liittyvät 
lääkkeiden tai vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden myymiseen tai 
ostamiseen – lukuun ottamatta 
17 kohdassa tarkoitettua vähittäis- ja 
tukkukauppaa–, joihin ei kuulu fyysistä 
käsittelyä, vaan jotka koostuvat 
välityksestä, joka voi olla itsenäistä tai 
tapahtua toisen oikeushenkilön tai 
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luonnollisen henkilön toimeksiannosta."

Or. de

Perustelu

On tehtävä ero kaupan ja välitystoiminnan välille.

Tarkistus 166
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 17 a alakohdan 
jälkeen 17 b alakohta seuraavasti:
"17 b. "Hallitulla jakeluketjulla":
jakelujärjestelmää, jossa valmistaja 
toimittaa lääkkeen suoraan ilman 
kolmansia osapuolia, kuten tukku- tai 
vähittäiskauppiaita, 
terveydenhoitolaitokselle, jossa lääke 
annetaan suoraan potilaalle."

Or. en

Perustelu

Valmistajat toimittavat tietyt tuotteet (esimerkiksi immunoglobuliinit) suoraan sairaaloille tai 
muille loppukäyttäjinä toimiville terveydenhoitolaitoksille. Koska riski väärennetyn tuotteen 
pääsystä tällaiseen ketjuun on hyvin pieni, tällaiset tuotteet on syytä vapauttaa 
turvamerkintävelvoitteesta. Siksi olisi hyvä määritellä, mitä hallitulla jakeluketjulla 
tarkoitetaan.  
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Tarkistus 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 2 artiklaan 3 kohdan 
jälkeen 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden myyntiä internetissä tai kieltää 
se kokonaan."

Or. en

Tarkistus 168
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 2 artiklaan 3 kohdan 
jälkeen 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Mikään tämän direktiivin säännös ei 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden myyntiä internetissä tai kieltää 
se kokonaan." 

Or. en

Perustelu

Suurin osa jäsenvaltioista on kieltänyt reseptilääkkeiden internetmyynnin. Tällaiset 
rajoitukset auttavat minimoimaan tilaisuuksia tuoda lääkeväärennöksiä yleisesti saataville. 
Kansanterveydellisin perustein ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti olisi sallittava 
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rajoitusten pitäminen voimassa. 

Tarkistus 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten varmistettava unionissa voimassa 
olevien hyvien tuotantotapojen 
periaatteiden ja yleisohjeiden 
noudattaminen tuotantotoiminnassa 
pakollisilla tarkastuksilla, joita suorittavat 
unionin toimivaltaiset viranomaiset tai 
sellaisten maiden toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden kanssa on tehty 
vastavuoroista tunnustamista koskevia 
sopimuksia muun muassa vaikuttavista 
farmaseuttisista ainesosista."   

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden suojelun varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi 
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 korruptiotapauksiin. 
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Tarkistus 170
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita 
ja apuaineita, jotka on valmistettu ja 
joiden jakelu on hoidettu lähtöaineiden 
hyviä tuotanto- ja jakelutapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden ja apuaineiden
valmistaja ja jakelija noudattavat hyviä 
tuotantotapoja." 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muun muassa mukautetaan vanha niin kutsuttu komitologiamenettely 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuun uuteen 
menettelyyn.

Tarkistus 171
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
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lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu ja joiden jakelu on 
hoidettu lähtöaineiden hyviä tuotanto- ja 
jakelutapoja koskevien yksityiskohtaisten 
ohjeiden mukaisesti. Valmistusluvan 
haltijan on tätä tarkoitusta varten itse tai 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tähän tarkoitukseen hyväksymän elimen 
kautta tarkistettava, että vaikuttavien 
aineiden valmistaja noudattaa hyviä 
tuotantotapoja." 

Or. en

Tarkistus 172
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

"f) "f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu ja joiden jakelu on 
hoidettu lähtöaineiden hyviä tuotanto- ja 
jakelutapoja koskevien yksityiskohtaisten 
ohjeiden mukaisesti. Valmistusluvan 
haltijan on tätä tarkoitusta varten itse tai 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tähän tarkoitukseen hyväksymän elimen 
kautta tarkistettava, että vaikuttavien 
aineiden valmistaja noudattaa hyviä 
tuotantotapoja." 

Or. de
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Tarkistus 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse, samalta valmistajalta samaa 
ainetta saavan toisen valmistusluvan 
haltijan välityksellä tai jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tähän 
tarkoitukseen hyväksymän elimen kautta 
tarkistettava, että vaikuttavien aineiden 
valmistaja noudattaa hyviä tuotantotapoja."

Or. en

Perustelu

Yhteisvaikutusten mahdollistamiseksi valmistusluvan haltijoiden olisi voitata yhdistää 
voimansa tuotantolaitosten tarkastuksissa. Näin saadaan käyttöön lisää resursseja ja voidaan 
tehdä enemmän tarkastuksia, mikä parantaa potilasturvallisuutta. 

Tarkistus 174
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 



AM\807494FI.doc 31/50 PE439.407v01-00

FI

lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja. 
Valmistusluvan haltijan on varmistettava, 
että lähtöaineiden, jotka eivät ole 
vaikuttavia farmaseuttisia aineita, 
soveltuvuus käytettäväksi lääkkeissä 
arvioidaan. Valmistusluvan haltijan on 
varmistettava, että koko arviointiprosessi 
kuvaillaan laatujärjestelmässä, jonka 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tarkastaa."

Or. en

Perustelu

Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja apuaineiden toimitusketjut eroavat 
ominaisuuksiltaan huomattavasti. Apuaineita koskevien säännösten pitää olla erillisessä 
artiklassa, jossa ne selvästi erotetaan vaikuttavista farmaseuttisista aineista ja jossa 
säädetään tarvittavasta valvonnasta. Apuaineiden valmistajia ja raaka-aineiden 
toimitusketjua tarkkaillaan valmistusluvan haltijoiden laatujärjestelmässä EU:n 
pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön valvonnassa, jonka toimintaa myös tarkastetaan 
säännöllisesti.

Tarkistus 175
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
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tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja. Apuaineet, 
joiden valmistuksessa noudatetaan 
vastaavia hyviä tuotanto- ja jakelutapoja, 
kuten IPEC:n farmaseuttisia apuaineita 
koskevat PQG-ohjeet, EFfCI:n hyviä 
tuotantotapoja koskevat ohjeet, HACCP 
ja/tai ISO9001/ISO22000, on vapautettu 
lisävaatimuksista."

Or. en

Perustelu

Apuaineita käytetään laajalti muihin tarkoituksiin, kuten elintarvikkeissa, ja niillä 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. 
Siksi tällaisia apuaineita koskevat uudet ja pakolliset hyvät tuotantotavat eivät enää 
parantaisi potilaiden turvallisuutta.

Tarkistus 176
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 

"f) noudatettava lääkkeiden valmistusta 
koskevia hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ja käytettävä 
lähtöaineina ainoastaan vaikuttavia aineita, 
jotka on valmistettu lähtöaineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevien 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
Valmistusluvan haltijan on tätä tarkoitusta 
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varten itse tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymän elimen kautta tarkistettava, 
että vaikuttavien aineiden valmistaja 
noudattaa hyviä tuotantotapoja."

varten tarkistettava, että vaikuttavien 
aineiden valmistaja noudattaa hyviä 
tuotantotapoja. Komissio laatii riskin 
perusteella luettelon tietyistä 
apuaineryhmistä ottaen huomioon niiden 
alkuperän ja käyttötarkoituksen.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
Näiden apuaineryhmien suhteen 
valmistajan on noudatettava 47 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaiseen 
riskinarviointiin perustuvia 
asianmukaisia hyviä tuotantotapoja, 
otettava huomioon muut soveltuvat 
laatujärjestelmävaatimukset ja 
dokumentoitava toimintansa 
perusteellisesti.

Or. es

Perustelu

La acreditación de auditores para comprobar las prácticas correctas de fabricación de los 
fabricantes de principios activos se considera una medida poco eficiente por los recursos que 
consumiría sin aportar garantías adicionales de protección a nuestros ciudadanos, ya que la 
calidad de las auditorías que los fabricantes de medicamentos realizan a los fabricantes de 
materias primas ya es objeto de inspecciones periódicas por ello se propone suprimir la 
referencia a esta actividad.

Por otra parte, se plantea la extensión a determinadas categorías de excipientes el 
cumplimiento de las prácticas de correcta fabricación que resulten adecuadas, pero siempre 
con un enfoque basado en riesgo pues de otra forma la medida sería muy costosa e 
ineficiente.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 177
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan f alakohdan toinen 
alakohta seuraavasti:
Komissio hyväksyy 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti luettelon tietyistä 
apuaineista, jotka on yksilöity riskiin 
perustuvaa lähestymistapaa noudattaen ja 
ottaen huomioon niiden alkuperä ja 
käyttötarkoitus. Näiden apuaineryhmien 
suhteen valmistajan on noudatettava 
47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaiseen 
riskinarviointiin perustuvia 
asianmukaisia hyviä tuotantotapoja, 
otettava huomioon muut soveltuvat 
laatujärjestelmävaatimukset ja 
dokumentoitava toimintansa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muun muassa mukautetaan vanha niin kutsuttu komitologiamenettely 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuun uuteen 
menettelyyn.

Tarkistus 178
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan f alakohdan toinen 
alakohta seuraavasti:
Komissio hyväksyy 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti luettelon tietyistä 
apuaineista, jotka on yksilöity riskiin 
perustuvaa lähestymistapaa noudattaen ja 
ottaen huomioon niiden alkuperä ja 
käyttötarkoitus.
Näiden apuaineryhmien suhteen 
valmistajan on noudatettava 47 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
yksityiskohtaisten ohjeiden mukaiseen 
riskinarviointiin perustuvia 
asianmukaisia hyviä tuotantotapoja, 
otettava huomioon muut soveltuvat 
laatujärjestelmävaatimukset ja 
dokumentoitava toimintansa.

Or. en

Perustelu

Komissio vahvistaa SEUT-sopimuksen 290 tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä luettelon 
sellaisista apuaineista, jotka voivat riskinarvioinnin perusteella olla väärennettyinä 
kansanterveydelle vaarallisia.  Näihin apuaineisiin on sovellettava hyvän tuotantotavan 
periaatteita.

Tarkistus 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan f alakohdan toinen 
alakohta seuraavasti: 
Tätä alakohtaa sovelletaan myös 
tiettyihin apuaineisiin, joita koskevan
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luettelon ja soveltamista koskevat 
erityisehdot vahvistaa komissio 
121 a artiklassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä 121 b ja 
121 c artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. Lääkkeissä saa käyttää vain 
apuaineita, jotka on valmistettu 
ISO9000/ISO9001-
laadunvalvontastandardien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Apuaineet eivät ole farmaseuttisesti vaikuttavia aineita. Hyvien tuotantotapojen 
erityisvaatimusten soveltaminen kaikkiin apuaineisiin ei ole tarpeen potilasturvallisuuden 
parantamiseksi; se on kohtuutonta, koska samoja apuaineita käytetään myös 
elintarviketeollisuudessa. Elintarvikkeissa näiden apuaineiden on täytettävä 
ISO9000/ISO9001-standardit. Useimmat lääkkeissä käytettävät apuaineet ovat jo näiden 
standardien mukaisia, ja tuoreen EU-tutkimuksen mukaan 2000-luvun alkuvuosien jälkeen ei 
ole ilmennyt yhtään tapausta, jossa väärennetyt apuaineet olisivat aiheuttaneet haittaa 
potilaille. 

Tarkistus 180
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – f alakohta– 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan f alakohdan toinen 
alakohta seuraavasti:
Tätä alakohtaa sovelletaan myös 
tiettyihin apuaineisiin, joita koskevan
luettelon ja soveltamista koskevat 
erityisehdot vahvistaa komissio 
121 a artiklassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä 121 b ja 
121 c artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.
Komissio toimittaa viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
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ja neuvostolle arviointikertomuksen 
tiettyjen lääketuotannossa käytettävien 
apuaineiden riskeistä. Kertomukseen on 
sisällytettävä vaikutustenarviointi sekä 
edellä mainitun luettelon 
laatimisperusteet. Siinä on esitettävä 
ehdotuksia mahdollisiksi tarkastuksiksi ja 
säännöksiksi, joita sovelletaan sellaisiin 
apuaineiden valmistajiin ja 
maahantuojiin, joihin ei sovelleta 
lääkelainsäädäntöön sisältyviä sääntöjä 
tai tarkastuksia.  

Or. en

Perustelu

Tiettyjen apuaineiden aiheuttamat riskit tulivat puheeksi TSE-kontaminoituneiden aineiden 
yhteydessä ja Haitissa, Panamassa ja Intiassa 1990-luvulla esiintyneiden väärennystapausten 
yhteydessä. Komissio tilasi Europe Economics -konsulttiyritykseltä EU:ta koskevan 
"Excipients Impact Assessment Report" -tutkimuksen (jonka tulokset se sai 19. joulukuuta 
2007).  Tutkimuksen perusteella lääkkeiden valmistuksessa käytettäviin apuaineisiin olisi 
sovellettava riskinarviointiin perustuvaa lähestymistapaa.

Tarkistus 181
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään g alakohta seuraavasti: b) Lisätään g alakohta seuraavasti:

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamista
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista."

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamistaan
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista ja jotka ovat laillisessa 
toimitusketjussa tai joita myydään 
laittomassa internetkaupassa."

Or. en
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Perustelu

Valmistusluvan haltijoiden velvollisuus antaa tietoja auttaa varmistamaan mahdollisimman 
suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden. Näin saadaan myös entistä luotettavampaa tietoa 
väärennösongelman todellisesta laajuudesta.

Tarkistus 182
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään g alakohta seuraavasti: b) Lisätään g alakohta seuraavasti:

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamista
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista."

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamistaan
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista ja jotka ovat laillisessa 
toimitusketjussa tai joita myydään 
laittomassa internetkaupassa."

Or. en

Perustelu

Valmistusluvan haltijoiden velvollisuus antaa tietoja auttaa varmistamaan mahdollisimman 
suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden. Näin saadaan myös entistä luotettavampaa tietoa 
väärennösongelman todellisesta laajuudesta.

Tarkistus 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään g alakohta seuraavasti: b) Lisätään g alakohta seuraavasti:

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamista
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista."

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamistaan
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista ja jotka ovat laillisessa tai 
laittomassa toimitusketjussa, 
internetkauppa mukaan luettuna."

Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja jäljitettävyyden maksimoimiseksi valmistusluvan haltijalla olisi oltava kattava 
velvollisuus antaa toimivaltaisille viranomaisille tietoja väärennetyistä tuotteista. Näin 
saataisiin myös entistä luotettavampaa tietoa ongelman todellisesta laajuudesta.

Tarkistus 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään h alakohta seuraavasti:
"h) Komissio toimittaa vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa esitetään luotettavaa 
ja ajantasaista tietoa 
lääkeväärennöstoiminnan kulloisestakin 
tilanteesta ja suuntauksista. 
Kertomukseen on sisällytettävä vähintään 
tiedot siitä, missä, miten ja kenen toimesta 
väärennökset havaittiin, väärennösten 
alkuperä ja tarkka kuvaus 
väärennöstoiminnan luonteesta." 
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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.

Tarkistus 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään h alakohta seuraavasti:

"h) Tämän direktiivin mukaisesti 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
tilastoraportin, jossa annetaan luotettavat 
ja tarkat tiedot jäsenvaltioissa havaittujen 
lääkeväärennösten tilanteesta, 
suuntauksista ja kehityksestä. 
Kertomuksessa on tehtävä selvä ero 
väärennettyjen lääkkeiden ja 
patenttiloukkausten välillä."

Or. en

Perustelu

Vaikutustenarviointitutkimuksissa ja komission muissa kertomuksissa ei keskitytä tarpeeksi 
väärennettyjen tuotteiden alkuperään ja pääasiallisiin lähteisiin eikä selitetä niitä. On 
tärkeää olla sekoittamatta toisiinsa patenttiloukkauksia tai -kiistoja ja 
lääkeväärennösongelmaa. Tarvitaan luotettavia tietoja ja tilastoja siitä, missä väärennettyjä 
tuotteita on havaittu, mistä maasta ne ovat peräisin ja mitä on väärennetty (tunnistetiedot, 
alkuperä ja/tai valmistusaineet/ainesosat).
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Tarkistus 186
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään h alakohta seuraavasti:

"h) Tämän direktiivin mukaisesti 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
tilastoraportin, jossa annetaan luotettavat 
ja tarkat tiedot jäsenvaltioissa havaittujen 
lääkeväärennösten tilanteesta, 
suuntauksista ja kehityksestä. 
Kertomuksessa on tehtävä selvä ero 
väärennettyjen lääkkeiden ja 
patenttiloukkausten välillä."

Or. en

Perustelu

Vaikutustenarviointitutkimuksissa ja komission muissa kertomuksissa ei keskitytä tarpeeksi 
väärennettyjen tuotteiden alkuperään ja pääasiallisiin lähteisiin eikä selitetä niitä. On 
tärkeää olla sekoittamatta toisiinsa patenttiloukkauksia tai -kiistoja ja 
lääkeväärennösongelmaa. Tarvitaan luotettavia tietoja ja tilastoja siitä, missä väärennettyjä 
tuotteita on havaittu, mistä maasta ne ovat peräisin ja mitä on väärennetty (tunnistetiedot, 
alkuperä ja/tai valmistusaineet/ainesosat).

Tarkistus 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
46 artikla – h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään h alakohta seuraavasti: 
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"h) otettava jakamaton oikeudellinen 
vastuu suorittamiensa tai toimeksi 
antamiensa tarkastusten tulosten 
tarkkuudesta."

Or. en

Perustelu

On varmistettava tarkastuksilla ja valvonnalla, että lääkkeet on valmistettu hyviä 
tuotantotapoja noudattaen. Tätä varten on tärkeä korostaa, että valmistusluvan haltija on 
vastuussa sekä valmiista tuotteista että hankituista lähtöaineista. Siksi on vahvistettava 
valmistajan vastuu tarkastusten tuloksista ennen kaikkea siltä varalta, että valmistajalla on 
mahdollisuus delegoida tarkastusten tekeminen tarkoitukseen hyväksytylle elimelle. 

Tarkistus 188
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistamisessa niiden alueella, vientiin 
tarkoitetut vaikuttavat aineet mukaan 
luettuina, noudatetaan vaikuttavien 
aineiden hyviä tuotantotapoja.

(1) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistamisessa ja jakelussa niiden 
alueella, vientiin tarkoitetut vaikuttavat 
aineet mukaan luettuina, noudatetaan 
vaikuttavien aineiden hyviä tuotantotapoja.

Or. en

Tarkistus 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 b artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Lähtöaineina käytettäviä vaikuttavia
aineita saa tuoda maahan ainoastaan, jos

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 b artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden mukana on viejänä toimivan 
kolmannen maan antama kirjallinen 
vahvistus siitä, että maasta viedyt 
vaikuttavat aineet valmistavaan laitokseen 
sovelletaan vaatimuksia, jotka vastaavat 
vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos 
kuuluu valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden piiriin, 
millä varmistetaan, ettei kyseisiä hyviä 
tuotantotapoja voida kiertää.

b) ne ovat saaneet kolmena edellisenä 
vuonna hyväksyttävän tuloksen 
toimivaltaisen yhteisön viranomaisen tai 
sellaisen maan viranomaisen, jonka 
kanssa on voimassaoleva vastavuoroista 
tunnustamista koskeva sopimus, 
suorittamasta vaikuttavia farmaseuttisia 
aineita koskevasta erityistarkastuksesta. 
Tarkastuksen läpäiseminen on osoitettava 
toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä 
todistuksella, jossa todennetaan hyvien 
tuotantotapojen noudattaminen. 

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisen vientimaan antama kirjallinen vahvistus siitä, että vientiin tarkoitettua 
vaikuttavaa ainetta valmistavalla tehtaalla on noudatettu hyviä tuotantotapoja, ei ole riittävä 
tae. Kansanterveyden suojelemiseksi ja Euroopan yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi on 
tarpeen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tekevät tarkastuksia tuotantolaitoksissa. 
Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa EU:n ulkopuolisia tuottajia pyytämään 
alkuperämaitaan tekemään EU:n kanssa vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia.
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Tarkistus 191
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 b artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden mukana on viejänä toimivan 
kolmannen maan antama kirjallinen 
vahvistus siitä, että maasta viedyt 
vaikuttavat aineet valmistavaan laitokseen 
sovelletaan vaatimuksia, jotka vastaavat 
vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos kuuluu 
valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden piiriin, millä 
varmistetaan, ettei kyseisiä hyviä 
tuotantotapoja voida kiertää.

b) niiden mukana on viejänä toimivan 
kolmannen maan antama kirjallinen 
vahvistus siitä, että maasta viedyt 
vaikuttavat aineet valmistavaan laitokseen 
sovelletaan vaatimuksia, jotka vastaavat 
vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos kuuluu 
valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
toistuvien ja ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävien tarkastusten piiriin, millä 
varmistetaan, ettei kyseisiä hyviä 
tuotantotapoja voida kiertää.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 192
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
46 b artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden mukana on viejänä toimivan 
kolmannen maan antama kirjallinen 
vahvistus siitä, että maasta viedyt 
vaikuttavat aineet valmistavaan laitokseen 
sovelletaan vaatimuksia, jotka vastaavat 

b) niiden mukana on viejänä toimivan 
kolmannen maan antama kirjallinen 
vahvistus siitä, että maasta viedyt 
vaikuttavat aineet valmistavaan laitokseen 
sovelletaan vaatimuksia, jotka vastaavat 
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vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos kuuluu 
valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden piiriin, millä 
varmistetaan, ettei kyseisiä hyviä 
tuotantotapoja voida kiertää.

vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos kuuluu 
tiukan ja avoimen valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden piiriin, millä 
varmistetaan, ettei kyseisiä hyviä 
tuotantotapoja voida kiertää.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden lääketurvan on oltava vähintään yhteisön vaatimusten mukainen, ja siksi 
tarvitaan tiukkaa ja avointa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia hyvien tuotantotapojen 
noudattamisen varmistamiseksi. Mikäli vaatimustenvastaisuutta havaitaan, viejänä toimivan 
kolmannen maan olisi välittömästi toimitettava tiedot yhteisölle.

Tarkistus 193
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien 
tuotantotapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan
yksityiskohtaisina ohjeina."

"Komissio hyväksyy 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti 46 artiklan 
f alakohdassa ja 46 b artiklassa tarkoitetut 
hyvien tuotanto- ja jakelutapojen
periaatteet lähtöaineina käytettävien 
vaikuttavien aineiden ja apuaineiden
valmistuksessa yksityiskohtaisina 
perusteina."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 26. Tarkistuksella muun muassa 
mukautetaan vanha niin kutsuttu komitologiamenettely Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuun uuteen menettelyyn. 
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Tarkistus 194
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien 
tuotantotapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan yksityiskohtaisina 
ohjeina."

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien tuotanto-
ja jakelutapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan yksityiskohtaisina 
ohjeina."

Or. en

Tarkistus 195
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien 
tuotantotapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan yksityiskohtaisina 
ohjeina."

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien tuotanto-
ja jakelutapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan yksityiskohtaisina 
ohjeina."

Or. de
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Tarkistus 196
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien 
tuotantotapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan yksityiskohtaisina 
ohjeina."

"Edellä 46 artiklan f alakohdassa ja 
46 b artiklassa tarkoitetut hyvien 
tuotantotapojen periaatteet lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistuksessa annetaan yksityiskohtaisina 
ohjeina. Periaatteet, joiden mukaisesti 
valmistusluvan haltija varmistaa, että 
apuaineet soveltuvat lääkkeiden 
valmistukseen, jossa käytetään 
riskiperusteista arviointia hyvien 
tuotantotapojen periaatteiden mukaisesti, 
hyväksytään suuntaviivoina. 

Or. en

Perustelu

On kehitettävä asianmukaiset ja oikeasuhteiset suuntaviivat apuaineille ja vaikuttaville 
aineille, koska niiden toimitusketjut eroavat ominaisuuksiltaan huomattavasti. On ehdotettu, 
että jo käytössä olevat ohjeet muodostavat apuaineisiin sovellettavan valvonnan perustan ja 
niitä täydennetään tarvittaessa lisävaatimuksilla. Ehdotus olisi pragmaattinen tapa toimia, 
joka täyttäisi nykyisen lainsäädännön vaatimukset ja rakentuisi jo käytössä olevien 
järjestelmien varaan.

Tarkistus 197
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
52 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöön sijoittautuneiden lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
maahantuojien ja valmistajien on 

Yhteisöön sijoittautuneiden lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden ja 
apuaineiden maahantuojien, valmistajien ja 
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ilmoitettava osoitteensa tiedoksi sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon ne ovat 
sijoittautuneet.

jakelijoiden on ilmoitettava osoitteensa 
tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon ne ovat 
sijoittautuneet.

Or. de

Tarkistus 198
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
52a artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöön sijoittautuneiden lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
maahantuojien ja valmistajien on 
ilmoitettava osoitteensa tiedoksi sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon ne ovat 
sijoittautuneet.

Yhteisöön sijoittautuneiden lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
maahantuojien, valmistajien ja jakelijoiden
on ilmoitettava osoitteensa tiedoksi sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon ne ovat 
sijoittautuneet.

Or. en

Tarkistus 199
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
52 b artikla

Komission teksti Tarkistus

(1) Sen estämättä, mitä 2 artiklan 
1 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta 
VII osaston säännösten soveltamista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisön alueelle ei saateta lääkkeitä, joita 
ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, jos on 
syytä uskoa, että kyseisten lääkkeiden 
tunnistetiedot, tuotehistoria tai alkuperä

(1) Sen estämättä, mitä 2 artiklan 
1 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta 
VII osaston säännösten soveltamista, 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
unionin alueelle ei saateta lääkkeitä, joita 
ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, jos on 
syytä uskoa, että kyseiset lääkkeet on 
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on väärennetty. väärennetty.
(2) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan ensimmäisen kohdan 
panemiseksi täytäntöön. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 121 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

(2) Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarvittavien toimenpiteiden 
vahvistamiseksi komissio hyväksyy 
121 a artiklassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä 121 b ja 
121 c artiklassa vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti:

– huomioon otettavat perusteet ja 
kansallisten viranomaisten tehtäviin 
kuuluvat tarkastukset arvioitaessa 
unionin alueelle saatettavan lääkkeen 
tunnistetietoja, tuotehistoriaa tai 
alkuperää; 
– lääkkeen mukana toimitettavan 
asiakirja-aineiston täytäntöönpanon 
helpottamiseksi, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta tullilainsäädännössä 
tarkoitettujen soveltuvien 
dokumentointivaatimusten soveltamista;
– vähimmäisvaatimukset ja mekanismit, 
jotka koskevat tulliviranomaisten ja 
toimivaltaisten lääkeviranomaisten välistä 
yhteistyötä ja joihin on sisällytettävä 
vähintään riskinhallintamalleja ja 
tarkastusten käynnistysmekanismeja."   

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan vanha niin kutsuttu komitologiamenettely Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuun uuteen menettelyyn. 

Tarkistus 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
52 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

52 c artikla
Komissio tarkastelee mahdollisuutta 
käyttää yksittäisten annostelumuotojen 
alkuperäisyyden todentamista 
lääkeväärennösten toteamismenetelmänä. 

Or. en

Perustelu

Tarkastelemalla mahdollisuutta yksittäisten annostelumuotojen alkuperäisyyden 
todentamiseen komissio voi lisätä kansalaisten tietoisuutta menetelmistä, joiden avulla 
voidaan estää lääkeväärennökset.


