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Tarkistus 201
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta, jotka 
erityisominaisuuksiensa vuoksi eivät 
sovellu tukkukauppa- ja apteekkijakeluun 
ja jotka tuottaja siksi myy suoraan ilman 
välittäjiä terveydenhoitolaitokselle, jossa 
lääke annetaan suoraan potilaalle.

Rinnakkaisvalmisteille ja vakiintuneessa 
käytössä oleville lääkkeille, jotka 
edellyttävät lääkemääräystä siten kuin 
osastossa VI on määritelty, 
turvamerkinnät ovat pakollisia, mikäli 
komissio pitää tätä tarpeellisena 
54 a artiklan 4 kohdan mukaisen riskiin 
perustuvan lähestymistavan perusteella. 
Riskiin perustuva lähestymistapa on 
toteutettava niin kutsuttua opt in 
-menettelyä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Tiettyjä tuotteita voidaan käyttää ainoastaan sairaalassa, minkä vuoksi turvamerkintöjen 
soveltamisesta ei ole juuri hyötyä potilaalle, vaan ne voivat viivästyttää tuotteen saamista 
potilaan käyttöön. Edullisen hintatason tuotteet, joita harvoin väärennetään, voisi 
periaatteessa vapauttaa turvamerkintöjä koskevasta vaatimuksesta, elleivät hinta tai 
aikaisemmat tapaukset edellytä turvallisuusmerkintöjä. Opt in -menettelyssä ei oteta 
huomioon niiden pk-yritysten taloudellisia rasitteita, joilla on vähän tuotantolinjoja.
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Tarkistus 202
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"(o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä 
edellyttäville lääkkeille,
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta." 

"(o) turvamerkinnät, joiden ansiosta 
sellainen lääke, jonka kohdalla on 
olemassa väärentämisen tai 
muuntelemisen riski, voidaan tunnistaa ja
todentaa sen alkuperäisyys ja joiden avulla 
voidaan havaita, jos lääkkeen pakkausta 
on muunneltu, radiofarmaseuttisia 
lääkkeitä lukuun ottamatta.

Päätös näiden lääkkeitä tai lääkeryhmiä 
koskevien turvamerkintöjen vaatimisesta 
on tehtävä 54 a artiklan 4 kohdan 
säännösten mukaisen riskiin perustuvan 
lähestymistavan perusteella."

Or. es

Perustelu

Ei ole perusteltua rajoittaa automaattisesti turvamerkintöjä koskevien vaatimusten 
soveltaminen ainoastaan reseptilääkkeisiin. Myöskään aikaisemmin todetut 
lääkeväärennöstapaukset eivät tue tätä. Kansalaisten tehokas suojeleminen edellyttää
lähestymistapaa. joka perustuu kuhunkin lääkkeeseen liittyvään riskiin.

Tarkistus 203
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa ja sen alkuperäisyys 
voidaan todentaa, radiofarmaseuttisia 
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määritellyille lääkemääräystä 
edellyttäville lääkkeille, 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta."

lääkkeitä lukuun ottamatta."

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaikkien lääkkeiden alkuperäisyys, reseptilääkkeet ja muut kuin 
reseptilääkkeet mukaan lukien. Kaikki lääkkeet ovat erityistuotteita, joiden väärennökset 
voivat aiheuttaa tuhoisia seurauksia ihmisten terveydelle. Suuntaus siirtyä reseptilääkkeiden 
käytöstä muihin lääkkeisiin on lisäksi voimistumassa sekä kansallisella että unionin tasolla.

Tarkistus 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä 
edellyttäville lääkkeille, radiofarmaseuttisia 
lääkkeitä lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkkeille, 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta."

Or. en

Perustelu

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 205
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä 
edellyttäville lääkkeille,
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta.”

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta."

Or. it

Perustelu

On tärkeää taata kaikentyyppisten lääkkeiden alkuperäisyys, olipa kyse reseptilääkkeistä tai 
muista. Kaikki lääkkeet ovat erityistuotteita, joiden väärennökset voivat aiheuttaa tuhoisia 
seurauksia ihmisten terveydelle. Lisäksi lääkkeiden luokituksen muuttaminen, eli 
reseptilääkkeiden muuttaminen käsikauppalääkkeiksi on ilmiönä leviämässä yhä laajemmalle 
Euroopassa. Ei pidä myöskään unohtaa, että myös muiden kuin reseptilääkkeiden 
väärentäminen voi olla hyvin tuottoisaa toimintaa.

Tarkistus 206
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä ja 
muita hallitussa toimitusketjussa olevia 
tuotteita lukuun ottamatta.”
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Or. en

Perustelu

Valmistajat toimittavat tietyt tuotteet (esimerkiksi immunoglobuliinit) suoraan sairaaloille tai 
muuille loppukäyttäjinä toimiville terveydenhoitolaitoksille. Koska riski väärennetyn tuotteen 
pääsystä tällaiseen ketjuun on hyvin pieni, tällaiset tuotteet on syytä vapauttaa 
turvamerkintävelvoitteesta.

Tarkistus 207
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa ja sen alkuperäisyys
voidaan todentaa, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

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.

Tarkistus 208
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa yksilöllisesti, todentaa 
sen alkuperäisyys ja jäljittää se, VI 
osastossa määritellyille lääkemääräystä 
edellyttäville lääkkeille, 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta."

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta, mikäli komissio päättää, 
että lääkkeen hinnan ja aikaisempien 
tapausten perusteella on olemassa riski, 
että lääke väärennetään."

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 
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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 210
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta. Tätä alakohtaa 
sovelletaan kaikkiin lääkemääräystä 
edellyttäviin rinnakkaisvalmisteisiin."

Or. en

Perustelu

Turvamerkintöjen olisi oltava pakolliset, kun on kyse reseptilääkkeistä, ja potilaiden 
turvallisuuden varmistamiseksi olisi kaikki rinnakkaisvalmisteet otettava tämän säädöksen 
soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
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lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta. Lääkkeen jäljittämistä 
koskeva menettely on syytä 
yhdenmukaistaa unionin tasolla 
viimeistään 36 kuukauden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta. Kunkin 
lääkkeen pakkauksessa olisi tämän 
jälkeen oltava yksiselitteinen 
sarjanumero." 

Or. fr

Perustelu

On tärkeää yhdenmukaistaa lääkkeen jäljitettävyyden varmistavat välineet. 

Tarkistus 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta.

Turvamerkintöjä on sovellettava 
erottelematta eri markkinointikanavia."

Or. en

Tarkistus 213
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta."

"o) turvamerkinnät, joiden ansiosta lääke 
voidaan tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää se, VI osastossa 
määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta. Homeopaattiset lääkkeet 
vapautetaan 1 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. Jos homeopaattisen lääkkeen 
kaltainen lääke ei edellytä 
lääkemääräystä, voidaan turvamerkintöjä 
soveltaa vapaaehtoispohjalta."

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta, jos vaatimuksia sovellettaisiin homeopaattisiin lääkkeisiin. Komission 
tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa väärennettyjä käsikauppalääkkeitä on päätynyt lailliseen 
toimitusketjuun. Nämä tuotteet eivät ole tuottoisia väärentäjille, sillä kyse on halvan 
hintatason tuotteista, joiden yksittäiset myyntimäärät ovat useimmiten vähäiset.

Tarkistus 214
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 artikla – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) tuotteen alkuperää koskevat tiedot 
(maa, yritys, valmistuspaikan sijainti) 
vaikuttavan farmaseuttisen aineen 
jäljitettävyyden varmistamiseksi, ja mikäli 
vaikuttava aine on valmistettu Euroopan 
unionin ulkopuolella, alkuperämaa on 
ilmoitettava lääkkeen pakkauksessa. 

Or. en
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Perustelu

Jäljitettävyys on pakollinen vaatimus elintarviketeollisuudessa, koska kuluttajilla on oikeus 
tietää, mistä heidän valitsemansa tuote on lähtöisin. Tämä valinnanmahdollisuus olisi 
ulotettava myös lääkkeisiin, jotta voidaan myös torjua väärennöksiä ja muuttaa koko ala 
avoimemmaksi alkaen vaikuttavien farmaseuttisten aineiden tuotannosta 
apteekkeihin/kuluttajiin saakka.

Tarkistus 215
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen ansiosta 
tukkukauppiaat tai apteekkihenkilöstö tai
henkilöt, joilla on lupa tai valtuudet 
toimittaa lääkkeitä yleisölle, voivat 
toteuttaa kaikki seuraavassa luetellut 
toimet:  

1. Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen ansiosta 
tukkukauppiaat tai apteekkihenkilöstö ja
henkilöt, joilla on lupa tai valtuudet 
toimittaa lääkkeitä yleisölle, voivat 
toteuttaa kaikki seuraavassa luetellut 
toimet:  

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 216
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tarkistaa alkuperäisyyden arvioimalla 
näkyvät, peitellyt tai rikostekniset 
tunnusmerkit

a) tarkistaa  alkuperäisyys;

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 217
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkistaa alkuperäisyyden arvioimalla 
näkyvät, peitellyt tai rikostekniset
tunnusmerkit

a) tarkistaa alkuperäisyyden arvioimalla 
näkyvät tunnusmerkit

Or. fr

Perustelu

Nykyään ainoastaan markkinoille saattamista koskevan luvan haltija sekä lainvalvonta- ja 
sääntelyviranomaiset voivat saada tietoa pakkausten peitellyistä tai rikosteknisistä 
tunnusmerkeistä. Turvallisuussyistä lienee olennaisen tärkeää, että näitä tietoja ei paljasteta 
muille kuin edellä mainituille asianosaisille.
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Tarkistus 218
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tunnistaa yksittäiset pakkaukset b) tunnistaa yksittäiset pakkaukset 
koneellisesti luettavien yksilöllisten 
sarjakoodien avulla;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 219
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b)  tunnistaa yksittäiset pakkaukset b) tunnistaa yksittäiset pakkaukset yhden 
ainoan EU-standardin avulla;

Or. en

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa turvamerkinnät on jo otettu käyttöön. Niiden pitäisi voida sopeutua 
EU-standardiin tietyn siirtymäkauden aikana. Ottaen kuitenkin huomioon, että väärennettyjen 
lääkkeiden ongelma ei pysähdy kansallisilla rajoilla, ei erilaisten kansallisten oikeudellisten 
määräysten tilkkutäkki ole tarkoituksenmukainen keino suojella potilaita tehokkaasti. 
Turvamerkintöjen on näin ollen oltava yhdenmukaiset koko EU:ssa.
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Tarkistus 220
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(2) Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ei saa osittain 
tai kokonaan poistaa tai peittää, elleivät 
seuraavassa luetellut edellytykset täyty:

2. Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ei saa poistaa 
tai peittää.

Or. en

Perustelu

Mahdollisimman hyvän turvallisuustason varmistamiseksi kaikkien osapuolten toivomusten 
mukaisesti ei lääkkeitä saisi peukaloida. Kun myyntiluvan haltija on pakannut tuotteen, sen 
olisi elintarviketurvallisuutta koskevan eurooppalaisen strategian vaatimusten mukaisesti 
pysyttävä koskemattomana siihen saakka, kunnes se toimitetaan kuluttajalle.

Tarkistus 221
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(2) Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ei saa osittain 
tai kokonaan poistaa tai peittää, elleivät 
seuraavassa luetellut edellytykset täyty:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valmistusluvan haltija ei vaihda, poista 
osittain tai kokonaan tai peitä 54 artiklan 
o alakohdassa tarkoitettuja 
turvamerkintöjä, ellei haltijalla ole 
6 artiklan 1 kohdan mukaista 
myyntilupaa kyseiselle lääkkeelle tai ellei 
haltija ole saanut myyntiluvan haltijalta 
siihen kirjallista lupaa.

Or. en



PE439.409v01-00 16/63 AM\807496FI.doc

FI

Perustelu

Alkuperäiseen pakkaukseen mahdollisesti sisällytettyjen väärennysten torjumiseen 
tarkoitettujen merkintöjen vaikutus heikkenee vakavasti, mikäli joku muu kuin alkuperäinen 
valmistaja, alkuperäisen tuotteen myyntiluvan haltija, muut samaan ryhmään kuuluvat yhtiöt 
tai jonkun edellä mainitun toimeksiannosta uudelleenpakkauksen suorittava kolmas osapuoli 
pakkaa tuotteen uudelleen. Uudelleenpakkaaminen olisi näin ollen kiellettävä. Ainoan 
merkittävän poikkeuksen tähän muodostaa se, että asianmukaisesti hyväksytyllä kliinisen 
kokeen teettäjällä on edelleen oltava mahdollisuus pakata lääkkeitä uudelleen kliinistä 
tutkimusta koskevan tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

Tarkistus 222
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ei saa osittain 
tai kokonaan poistaa tai peittää, elleivät 
seuraavassa luetellut edellytykset täyty:

2. Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ei saa poistaa 
tai peittää.  Mikäli seuraavassa luetellut 
edellytykset täyttyvät ja ovat perustellut 
kansanterveydellisistä syistä, 
valmistusluvan haltija voi siirtää 
alkuperäisen tuotteen toiseen 
pakkaukseen muuttamatta tuotteen 
alkuperän loukkaamattomuutta koskevia 
merkintöjä.

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.
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Tarkistus 223
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valmistusluvan haltija varmistaa 
tuotteen alkuperäisyyden ennen kuin 
turvamerkintöjä poistetaan tai peitetään 
osittain tai kokonaan

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alkuperäiseen pakkaukseen mahdollisesti sisällytettyjen väärennysten torjumiseen 
tarkoitettujen merkintöjen vaikutus heikkenee vakavasti, mikäli joku muu kuin alkuperäinen 
valmistaja, alkuperäisen tuotteen myyntiluvan haltija, muut samaan ryhmään kuuluvat yhtiöt 
tai jonkun edellä mainitun toimeksiannosta uudelleenpakkauksen suorittava kolmas osapuoli 
pakkaa tuotteen uudelleen. Uudelleenpakkaaminen olisi näin ollen kiellettävä. Ainoan 
merkittävän poikkeuksen tähän muodostaa se, että asianmukaisesti hyväksytyllä kliinisen 
kokeen teettäjällä on edelleen oltava mahdollisuus pakata lääkkeitä uudelleen kliinistä 
tutkimusta koskevan tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

Tarkistus 224
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valmistusluvan haltija varmistaa 
tuotteen alkuperäisyyden ennen kuin 
turvamerkintöjä poistetaan tai peitetään 
osittain tai kokonaan

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Mahdollisimman hyvän turvallisuustason varmistamiseksi kaikkien osapuolten toivomusten 
mukaisesti ei lääkkeitä saisi peukaloida. Kun myyntiluvan haltija on pakannut tuotteen, sen 
olisi elintarviketurvallisuutta koskevan eurooppalaisen strategian vaatimusten mukaisesti 
pysyttävä koskemattomana siihen saakka, kunnes se toimitetaan kuluttajalle.

Tarkistus 225
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valmistusluvan haltija varmistaa
tuotteen alkuperäisyyden ennen kuin 
turvamerkintöjä poistetaan tai peitetään 
osittain tai kokonaan

a) valmistusluvan haltijan on säilytettävä
tuotteen tunnistamiseen, alkuperäisyyteen 
ja jäljitettävyyteen liittyvät turvamerkinnät 
näkyvissä sellaisina, että niitä voidaan 
käyttää.

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 226
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa Poistetaan.
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54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella 
turvamerkinnällä, joka vastaa 
edeltäjäänsä siltä osin, että sen avulla 
lääke on mahdollista tunnistaa, todentaa 
tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää tuotteen 
reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

Or. en

Perustelu

Alkuperäiseen pakkaukseen mahdollisesti sisällytettyjen väärennysten torjumiseen 
tarkoitettujen merkintöjen vaikutus heikkenee vakavasti, mikäli joku muu kuin alkuperäinen 
valmistaja, alkuperäisen tuotteen myyntiluvan haltija, muut samaan ryhmään kuuluvat yhtiöt 
tai jonkun edellä mainitun toimeksiannosta uudelleenpakkauksen suorittava kolmas osapuoli 
pakkaa tuotteen uudelleen. Uudelleenpakkaaminen olisi näin ollen kiellettävä. Ainoan 
merkittävän poikkeuksen tähän muodostaa se, että asianmukaisesti hyväksytyllä kliinisen 
kokeen teettäjällä on edelleen oltava mahdollisuus pakata lääkkeitä uudelleen kliinistä 
tutkimusta koskevan tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

Tarkistus 227
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella 
turvamerkinnällä, joka vastaa 
edeltäjäänsä siltä osin, että sen avulla 
lääke on mahdollista tunnistaa, todentaa 
tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää tuotteen 
reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Mahdollisimman hyvän turvallisuustason varmistamiseksi kaikkien osapuolten toivomusten 
mukaisesti ei lääkkeitä saisi peukaloida. Kun myyntiluvan haltija on pakannut tuotteen, sen 
olisi elintarviketurvallisuutta koskevan eurooppalaisen strategian vaatimusten mukaisesti 
pysyttävä koskemattomana siihen saakka, kunnes se toimitetaan kuluttajalle.

Tarkistus 228
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella 
turvamerkinnällä, joka vastaa 
edeltäjäänsä siltä osin, että sen avulla 
lääke on mahdollista tunnistaa, todentaa 
tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää tuotteen 
reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa; haltija ei saa 
missään tapauksessa korvata 
alkuperäisessä pakkauksessa olevaa 
turvamerkintää, jolla varmistetaan 
alkuperäisen lääkkeen tunnistus, 
alkuperäisyys ja sen reitin jäljitettävyys

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.
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Tarkistus 229
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa,
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa ja
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja 
uloimman päällyksen eheys; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 230
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa ja 
sen alkuperäisyys voidaan todentaa; tämä 
on pystyttävä tekemään avaamatta 
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pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

lääkkeen pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

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.

Tarkistus 231
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään ilman, että 
muutetaan muuta kuin 55 artiklassa 
tarkoitettua tarkoitusta varten lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Pakkausten muuttaminen millään tavoin on kiellettävä (läpipainopakkausten leikkaaminen 
mukaan lukien). Leikatut läpipainopakkaukset eivät edistä potilaiden lääkettä kohtaan 
tuntemaa luottamusta.
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Tarkistus 232
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

b) valmistusluvan haltija noudattaa 
54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa;
valmistusluvan haltija valmistaa tätä 
tarkoitusta varten uuden päällyksen, 
johon merkitään kaikki asiaan liittyvät 
tuotetta ja tavaramerkkiä koskevat tiedot 
ja jossa on 54 artiklan o alakohdan 
mukaiset turvamerkinnät;  
alkuperäispakkaus on tuhottava

Or. de

Perustelu

Pakollinen uudelleenpakkaaminen lisää potilaiden turvallisuutta. Ottamalla käyttöön 
mahdollisuus pakata lääkkeet uudelleen siirretään huomion keskipiste valmistajien 
tavaramerkkiin liittyvistä oikeuksista kansanterveyteen ja potilaiden turvallisuuteen. 

Tarkistus 233
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmistusluvan haltija noudattaa b) valmistusluvan haltija noudattaa 
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54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa

54 artiklan o alakohtaa korvaamalla 
turvamerkinnän toisella turvamerkinnällä, 
joka vastaa edeltäjäänsä siltä osin, että sen 
avulla lääke on mahdollista tunnistaa, 
todentaa tuotteen alkuperäisyys ja jäljittää 
tuotteen reitti katkeamattomasti; tämä on 
pystyttävä tekemään avaamatta lääkkeen 
pakkausta sellaisena kuin se on 
määriteltynä 1 artiklan 23 kohdassa;
valmistusluvan haltija valmistaa tätä 
tarkoitusta varten uuden päällyksen, 
johon merkitään kaikki asiaan liittyvät 
tuotetta ja tavaramerkkiä koskevat tiedot 
ja jossa on 54 artiklan o alakohdan 
mukaiset turvamerkinnät; 
alkuperäispakkaus on tuhottava

Or. en

Perustelu

Pakollinen uudelleenpakkaaminen lisää potilaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta. 
Uudelleenpakkaus tarkoittaa sitä, että alkuperäinen ulkoinen päällys poistetaan ja hävitetään 
hallitusti ja korvataan rinnakkaisjakelijan suunnittelemalla uudella ulkoisella päällyksellä 
(joka on hankittu hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) noudattavalta 
pakkausmateriaalien valmistajalta). Ottamalla käyttöön mahdollisuus pakata lääkkeet 
uudelleen siirretään huomion keskipiste valmistajien tavaramerkkiin liittyvistä oikeuksista 
kansanterveyteen ja potilaiden turvallisuuteen.

Tarkistus 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Turvamerkintöjä on pidettävä 
vastaavina, mikäli niiden ansiosta 
lääkkeen tunnistaminen, alkuperäisyyden 
todentaminen ja jäljittäminen sekä 
lääkkeen muuntelemisen estäminen on 
yhtä tehokasta ja mikäli niiden 
jäljentäminen on teknisesti yhtä vaikeaa. 
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Tätä kohtaa on sovellettava myös uusien 
turvamerkintöjen poistamiseen, 
korvaamiseen tai peittämiseen, ellei 
alkuperäinen turvamerkintä ole peitelty, 
eikä sitä siksi voida tunnistaa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on lisätarkistus esittelijän ehdottamaan tarkistukseen 30. Sen varmistamiseksi, että 
rinnakkaiskaupan harjoittajat voivat todella soveltaa yhdenmukaisia turvamerkintöjä 
uudelleen pakkauksen yhteydessä, tässä direktiivissä on esitettävä yhdenmukaisten 
turvamerkintöjen eri luokat tietyin perustein ja tunnustettava, että peiteltyjä turvamerkintöjä 
ei voi tarkistaa ilman etukäteistietoja. 

Tarkistus 235
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Turvamerkintöjä on pidettävä 
vastaavina, mikäli niiden ansiosta 
lääkkeiden tunnistaminen, 
alkuperäisyyden todentaminen ja 
jäljittäminen sekä lääkkeiden 
muuntelemisen estäminen on yhtä 
tehokasta ja mikäli niiden jäljentäminen 
on teknisesti yhtä vaikeaa. Tätä kohtaa on 
sovellettava myös uusien 
turvamerkintöjen poistamiseen, 
korvaamiseen ja peittämiseen. 

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että rinnakkaiskaupan harjoittajat voivat todella soveltaa 
yhdenmukaisia turvamerkintöjä uudelleenpakkauksessa, tässä direktiivissä on esitettävä 
yhdenmukaisten turvamerkintöjen eri luokat tietyin perustein.
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Tarkistus 236
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Turvamerkintöjä on pidettävä 
vastaavina, mikäli niiden ansiosta 
lääkkeiden tunnistaminen, 
alkuperäisyyden todentaminen ja 
jäljittäminen sekä lääkkeiden 
muuntelemisen estäminen on yhtä 
tehokasta ja mikäli niiden jäljentäminen 
on teknisesti yhtä vaikeaa. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 237
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvamerkinnän muuttamista valvoo 
toimivaltainen viranomainen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alkuperäiseen pakkaukseen mahdollisesti sisällytettyjen väärennysten torjumiseen 
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tarkoitettujen merkintöjen vaikutus heikkenee vakavasti, mikäli joku muu kuin alkuperäinen 
valmistaja, alkuperäisen tuotteen myyntiluvan haltija, muut samaan ryhmään kuuluvat yhtiöt 
tai jonkun edellä mainitun toimeksiannosta uudelleenpakkauksen suorittava kolmas osapuoli 
pakkaa tuotteen uudelleen. Uudelleenpakkaaminen olisi näin ollen kiellettävä. Ainoan 
merkittävän poikkeuksen tähän muodostaa se, että asianmukaisesti hyväksytyllä kliinisen 
kokeen teettäjällä on edelleen oltava mahdollisuus pakata lääkkeitä uudelleen kliinistä 
tutkimusta koskevan tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

Tarkistus 238
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvamerkinnän muuttamista valvoo 
toimivaltainen viranomainen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisimman hyvän turvallisuustason varmistamiseksi kaikkien osapuolten toivomusten 
mukaisesti ei lääkkeitä saisi peukaloida. Kun myyntiluvan haltija on pakannut tuotteen, sen 
olisi elintarviketurvallisuutta koskevan eurooppalaisen strategian vaatimusten mukaisesti 
pysyttävä koskemattomana siihen saakka, kunnes se toimitetaan kuluttajalle.

Tarkistus 239
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvamerkinnän muuttamista valvoo 
toimivaltainen viranomainen.

2 c. valmistusluvan haltija vastaa kaikista 
2 kohdan soveltamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä.

Or. fr
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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 240
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Valmistuslupien haltijat ilmoittavat 
selvästi uloimmassa päällyksessä 
alkuperäisten turvamerkintöjen osittain 
tai kokonaan poistamisesta tai 
peittämisestä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä on 
sovellettava ilman erottelematta eri 
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toimituskanavia. 

Or. en

Perustelu

Jos tiettyjen lääkkeiden kohdalla on katsottu tarvittavan ylimääräistä suojelua, se on tehtävä 
toimituskanavasta riippumatta turhan sekaannuksen välttämiseksi.

Tarkistus 242
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä on 
sovellettava erottelematta eri 
toimituskanavia.

Or. en

Perustelu

Jos tiettyjen lääkkeiden kohdalla on katsottu tarvittavan ylimääräistä suojelua, se on tehtävä 
toimituskanavasta riippumatta turhan sekaannuksen välttämiseksi.

Tarkistus 243
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Valmistusluvan haltija on neuvoston 
direktiivin 85/374/ETY mukaisesti 
vastuussa vahingoista, joita 
tunnistetiedoiltaan väärennetty lääke 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
valmistusluvan haltijoita on pidettävä 
neuvoston direktiivin 85/374/ETY
mukaisina valmistajina. Valmistusluvan 
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aiheuttaa. haltijat ovat vastuussa alkuperäiselle 
valmistajalle, myyntiluvan haltijalle ja 
kuluttajille aiheutuvista vahingoista, jotka 
johtuvat haltijoiden lääkkeisiin tekemistä 
muutoksista, riippumatta siitä, onko 
kyseinen tuote väärennetty vai aito.

Or. en

Perustelu

Täsmennys on tarpeen, jotta varmistettaisiin, että valmistusluvan haltijoilla, jotka pakkaavat 
tuotteita uudelleen, on ankara vastuu kaikesta toiminnastaan, myös silloin, jos väärennettyjä 
lääkkeitä pääse toimitusketjuun.  Uudelleenpakkaajien tulisi olla vastuussa vahingoista, jotka 
ovat seuraus heidän tekemistään muutoksista lääkkeisiin, riippumatta siitä, onko tuote 
väärennys vai aito.

Tarkistus 244
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Valmistusluvan haltija on neuvoston 
direktiivin 85/374/ETY mukaisesti 
vastuussa vahingoista, joita 
tunnistetiedoiltaan väärennetty lääke 
aiheuttaa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
valmistusluvan haltijoita on pidettävä 
neuvoston direktiivin 85/374/ETY
mukaisina valmistajina. Valmistaja on 
vastuussa vahingoista, joita 
tunnistetiedoiltaan väärennetty lääke 
aiheuttaa alkuperäiselle valmistajalle, 
myyntiluvan haltijalle tai kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Täsmennys on tarpeen, jotta varmistettaisiin, että valmistusluvan haltijoilla, jotka pakkaavat 
tuotteita uudelleen, on ankara vastuu kaikesta toiminnastaan, myös silloin, jos väärennettyjä 
lääkkeitä pääse toimitusketjuun. 
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Tarkistus 245
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Valmistusluvan haltija on neuvoston 
direktiivin 85/374/ETY mukaisesti 
vastuussa vahingoista, joita 
tunnistetiedoiltaan väärennetty lääke 
aiheuttaa.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
toimintoja suorittava valmistusluvan 
haltija on neuvoston direktiivin 
85/374/ETY mukaisesti vastuussa 
vahingoista, joita tunnistetiedoiltaan 
väärennetty lääke aiheuttaa.

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 246
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön.

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön. Ennen kuin erityisiä 
toimenpiteitä ehdotetaan 54 artiklan 
o alakohdan mukaisesti, komissio teettää 
julkisen vaikutustenarvioinnin nykyisten 
turvamerkintöjen kustannuksista ja 
eduista sekä kuulee asianomaisia 
tällaisten turvamerkintöjen toteuttamiseen 
ja käyttöön osallistuvia osapuolia, jotta 
osoitetaan, että erityiset toimenpiteet ovat 
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olemassa olevia kansallisia järjestelyjä 
tarkoituksenmukaisemmat.

Or. el

Perustelu

Käytettävien turvamerkintöjen sekä niihin liittyvien etujen arvioimiseksi kansallisella tasolla 
käynnistettyjen pilottihankkeiden osalta on olemassa useita vaihtoehtoja. Komission olisi 
ennen tietyn turvamerkinnän valitsemista toteutettava vaikutusten arviointi nykyisten 
turvamerkintöjen etujen ja haittojen, tarkasteltavina olevien pilottihankkeiden tulosten sekä 
ehdotettujen merkintöjen tarkoituksenmukaisuuden (kun vertailukohtana ovat nykyiset 
kansalliset järjestelyt) analysoimiseksi.

Tarkistus 247
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön.

4. Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön. Ennen 54 artiklan 
o alakohdan mukaisen erityistoimenpiteen 
ehdottamista komissio tekee julkisen 
vaikutusten arvioinnin nykyisten 
turvamerkintöjen kustannuksista ja 
hyödyistä ja kuulee turvamerkintöjen 
täytäntöönpanoon ja käyttämiseen 
osallistuvia tahoja.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperän todentamiseksi voidaan käyttää eri turvamerkintävaihtoehtoja, kuten 
yksiulotteista koodia, Data Matrix -viivakoodia, sinettejä, hologrammeja, RFID-tunnisteita 
jne. Ennen kuin erityinen turvamerkintä valitaan, komission olisi teetettävä kaikkien nykyisin 
markkinoilla olevien turvamerkintöjen etuja ja haittoja koskeva vaikutustenarviointi, ja sen 
olisi harkittava jo toteutetuista pilottihankkeista saatuja kokemuksia ja tuloksia.
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Tarkistus 248
Crescenzio Rivellini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön. 

4. Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön. Ennen erityistoimenpiteen 
ehdottamista ja kansalaisten tarpeita 
parhaiten vastaavan vaihtoehdon 
valitsemiseksi komissio toteuttaa 
vaikutusten arvioinnin lääkeväärennösten 
torjunnassa nykyisin käytettävien 
järjestelmien kustannuksista ja hyödyistä 
ja kuulee asianomaisia osapuolia 
tällaisten alkuperäisyyden 
todentamissinettien käytöstä. 

Or. it

Perustelu

Väärennösten torjumiseksi voidaan nykyään käyttää useita erilaisia teknologioita, kuten 
yksiulotteiset koodit, tietomatriisit, sinetit, hologrammit ja radiotaajuiset tunnistuslaitteet. 
Kansallisella tasolla on meneillään pilottihankkeita kunkin teknologian hyötyjen 
arvioimiseksi. 
Komission tulisi toteuttaa ennen tietyn väärennösten torjumiseen tarkoitetun sinetin 
valitsemista vaikutusten arviointi, jotta kaikkien nykyisin markkinoilla olevien sinettien edut 
ja haitat voidaan selvittää, ja samalla komission olisi otettava aikaisemmat kokemukset 
huomioon.

Tarkistus 249
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön.

4. Komissio hyväksyy 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ja 
121 b ja 121 c artiklassa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön.

4. Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön.

Ennen tällaisten toimenpiteiden 
hyväksymistä komissio teettää 
riippumattoman vaikutusten arvioinnin
erilaisten turvamerkintöjen kustannusten 
ja hyötyjen arvioimiseksi ja kuulee 
julkisesti kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä, riippumattomat potilas- ja 
kuluttajajärjestöt mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden hintojen lisäkorotukset aiheuttaisivat merkittävän taloudellisen rasitteen 
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sairasvakuutusyhtiöille ja potilaille. Siksi on tärkeää arvioida käytettävien turvamerkintöjen 
kustannustehokkuutta, jotta löydetään toimenpide, joka tuottaa suurimman hyödyn 
suhteellisesti ottaen pienimmillä kustannuksilla. Samoin olisi toteutettava julkinen kuuleminen 
ennen kuin toimenpide hyväksytään.

Tarkistus 251
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen erityistoimenpiteen ehdottamista 
komissio toteuttaa vaikutusten arvioinnin 
lääkeväärennösten torjunnassa nykyisin 
käytettävien järjestelmien kustannuksista 
ja hyödyistä ja kuulee asianomaisia 
osapuolia tällaisten alkuperäisyyden 
todentamissinettien käytöstä.

Or. it

Perustelu

Väärennösten torjumiseksi voidaan käyttää useita erilaisia teknologioita, kuten yksiulotteiset 
koodit, tietomatriisit, sinetit, hologrammit ja radiotaajuiset tunnistuslaitteet. Kansallisella 
tasolla on meneillään pilottihankkeita kunkin teknologian hyötyjen arvioimiseksi. Komission 
tulisi toteuttaa ennen tietyn väärennösten torjumiseen tarkoitetun sinetin valitsemista 
vaikutusten arviointi, jotta kaikki nykyisin markkinoilla olevat sinetit voidaan arvioida, ja 
samalla komission olisi otettava aikaisemmat kokemukset ja pilottihankkeiden tulokset 
huomioon.

Tarkistus 252
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin komissio hyväksyy 
toimenpiteen 54 artiklan o alakohdan 
täytäntöön panemiseksi, se tekee julkisen 
vaikutusten arvioinnin nykyisten 
turvamerkintöjen kustannuksista ja 
hyödyistä ja kuulee kaikkia 
turvamerkintöjen täytäntöönpanoon ja 
käyttämiseen osallistuvia tahoja.

Or. en

Perustelu

Turvamerkinnöissä on useita vaihtoehtoja: yksiulotteinen koodi, tietomatriisi, sinetit, 
hologrammit jne. Kansallisella tasolla on käynnistetty koehankkeita, joilla arvioidaan eri 
turvamerkintöjen etuja. Komission pitäisi arvioida kaikkia markkinoilla olevia 
turvamerkintöjä ennen tietyn turvamerkinnän valintaa.
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Tarkistus 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon tuotteisiin tai 
tuoteryhmiin liittyvät riskit sekä vähintään 
seuraavat seikat:

Toimenpiteitä vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon lääkemääräystä 
edellyttäviin tuotteisiin liittyvät riskit sekä 
vähintään seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden turvallisuutta 
ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, joita väärennetään. 
Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu mukaan ja että oikeiden 
kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä on lisäksi taattava, että 
väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että väärentäjille ei jää 
mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin esiintyneet tapaukset 
ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.

Tarkistus 255
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon tuotteisiin tai tuoteryhmiin 
liittyvät riskit sekä vähintään seuraavat 
seikat:

Toimenpiteitä vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon kaikkiin tuotteisiin tai 
kaikkiin tuoteryhmiin liittyvät riskit sekä 
vähintään seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Prosessin kustannustehokkuus pitäisi ottaa huomioon. Lääkkeiden hintojen lisäkorotukset 
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aiheuttaisivat merkittävän taloudellisen rasitteen sairasvakuutusyhtiöille ja potilaille. 
Tarpeetonta sääntelystä aiheutuvaa taakkaa olisi vältettävä. Lääkkeiden alkuperän 
todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, jotka saattavat olla 
henkilökohtaisia ja kaupallisesti arkaluonteisia. Tällaisten tietojen omistusoikeuksia olisi 
kunnioitettava. Ehdotus saattaa koskea erittäin arkaluonteisia tietoja ja siihen olisi 
sovellettava asianomaisia tietosuojasäännöksiä.

Tarkistus 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotteen hinta ja myyntimäärä a) lääkkeen hinta;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden 
turvallisuutta ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, 
joita väärennetään. Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu 
mukaan ja että oikeiden kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä 
on lisäksi taattava, että väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että 
väärentäjille ei jää mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin 
esiintyneet tapaukset ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.

Tarkistus 257
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a)  tuotteen hinta ja myyntimäärä a)  tuotteen hinta 

Or. en
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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 258
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimitusketjun monimutkaisuus;

Or. en

Perustelu

Kun arvioidaan, minkä lääkkeiden kohdalla väärentämisen riski on suurin, olisi otettava 
huomioon tuotteen jakeluketjun monimutkaisuus. Valmistajat toimittavat tietyt tuotteet 
(esimerkiksi immunoglobuliinit) suoraan sairaaloille tai muuille terveydenhoitolaitoksille. On 
selvää, että väärentäjillä on paljon vähemmän mahdollisuuksia tunkeutua toimitusketjuun, jos 
se on hyvin lyhyt.

Tarkistus 259
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimitusketjun monimutkaisuus;

Or. en



PE439.409v01-00 40/63 AM\807496FI.doc

FI

Perustelu

Riskiin perustuvaa lähestymistapaa tarvitaan, kun on kyse lääkkeiden turvamerkintöjen 
täytäntöönpanosta (esimerkiksi yksikköjen sarjanumerointi), todellisen väärentämisriskin 
arvioimisesta, korvauksiin liittyvistä petoksista ja potilasturvallisuudelle saatavasta 
lisäarvosta. Sen sijaan, että keskitytään yksinomaan tuoteriskeihin, olisi viranomaisten myös 
tarkasteltava jakeluketjun monimutkaisuuteen liittyviä riskejä, jotta tiettyä tuoteryhmää 
koskevista väärentämisriskeistä saadaan todenmukainen ja tasapainoinen käsitys.

Tarkistus 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todettujen väärennösten määrä 
kolmansissa maissa ja yhteisössä

b) aikaisemmin unionissa viranomaisille 
ilmoitettujen lääkeväärennöstapausten 
lukumäärä ja esiintymistiheys sekä 
tapausten tähänastinen kehitys;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden turvallisuutta 
ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, joita väärennetään. 
Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu mukaan ja että oikeiden 
kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä on lisäksi taattava, että 
väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että väärentäjille ei jää 
mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin esiintyneet tapaukset 
ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.

Tarkistus 261
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) todettujen väärennösten määrä 
kolmansissa maissa ja yhteisössä

b) aikaisemmin unionissa viranomaisille 
ilmoitettujen lääkeväärennöstapausten 
lukumäärä ja esiintymistiheys sekä 
tapausten tähänastinen kehitys;

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 262
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todettujen väärennösten määrä 
kolmansissa maissa ja yhteisössä

b) aikaisemmin kolmansissa maissa ja 
unionissa viranomaisille ilmoitettujen 
lääkeväärennöstapausten lukumäärä ja 
esiintymistiheys sekä tapausten 
tähänastinen kehitys;

Or. en

Perustelu

Prosessin kustannustehokkuus pitäisi ottaa huomioon. Lääkkeiden hintojen lisäkorotukset 
aiheuttaisivat merkittävän taloudellisen rasitteen sairasvakuutusyhtiöille ja potilaille. 
Tarpeetonta sääntelystä aiheutuvaa taakkaa olisi vältettävä. Lääkkeiden alkuperän 
todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, jotka saattavat olla 
henkilökohtaisia ja kaupallisesti arkaluonteisia. Tällaisten tietojen omistusoikeuksia olisi 
kunnioitettava. Ehdotus saattaa koskea erittäin arkaluonteisia tietoja ja siihen olisi 
sovellettava asianomaisia tietosuojasäännöksiä.
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Tarkistus 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) todettujen tapausten tähänastinen 
kehitys

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden turvallisuutta 
ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, joita väärennetään. 
Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu mukaan ja että oikeiden 
kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä on lisäksi taattava, että 
väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että väärentäjille ei jää 
mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin esiintyneet tapaukset 
ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.

Tarkistus 264
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) todettujen tapausten tähänastinen 
kehitys

Poistetaan.

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 
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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 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisten tuotteiden erityisluonne Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden turvallisuutta 
ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, joita väärennetään.
Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu mukaan ja että oikeiden 
kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä on lisäksi taattava, että 
väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että väärentäjille ei jää 
mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin esiintyneet tapaukset 
ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.

Tarkistus 266
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisten tuotteiden erityisluonne Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeää menettelyä potilaiden suojelemiseksi väärennetyiltä lääkkeiltä. Tuotteiden 
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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 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) hoidettavien sairauksien vakavuus. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden turvallisuutta 
ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, joita väärennetään.
Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu mukaan ja että oikeiden 
kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä on lisäksi taattava, että 
väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että väärentäjille ei jää 
mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin esiintyneet tapaukset 
ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.

Tarkistus 268
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) hoidettavien sairauksien vakavuus. Poistetaan.

Or. en
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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 269
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) muut mahdolliset 
kansanterveydelliset vaarat.

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 270
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Turvamerkinnät (muut kuin 
sarjanumerointi) otetaan käyttöön 
yksilöimällä yksi tai useampi 
merkintäluokka, jota on käytettävä 
tietyille tuotteille tai tuoteluokille. 
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Komission farmasian komitea määrittelee 
luokat, jotka koostuvat tehokkuudeltaan 
ja vaikuttavuudeltaan toisiaan vastaavista 
turvamerkinnöistä, ja samaan luokkaan 
kuuluvat merkinnät katsotaan siten 
tämän artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti toisiaan vastaaviksi. 
Valmistusluvan haltijat voivat valita, mitä 
tiettyyn luokkaan kuuluvaa merkintää tai 
kuuluvia merkintöjä ne käyttävät, ellei 
komissio esitä erityisiä perusteluja 
vaatimukselleen tietyn merkinnän 
käyttämisestä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien reseptilääkkeiden turvallisuuden perustaso tulisi koostua sinetöidyistä pakkauksista 
ja yksiselitteisistä koodimerkinnöistä (tuotteen varastointitunnusnumero, eränumero, 
viimeinen käyttöpäivä ja yksilöllinen sarjakoodi). Sinetöity pakkaus on turvallisin keino 
varmistaa, että pakkauksessa oleva lääke on sama kuin se, jonka alkuperäinen valmistaja 
siihen laittoi, ja yksilöllinen koodijärjestelmä on tarkoituksenmukaisin tapa todentaa tuotteen 
alkuperäisyys sen luovutuksen yhteydessä.

Tarkistus 271
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden edellytysten perusteella voidaan 
poiketa tämän artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien 
osalta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
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selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden edellytysten perusteella voidaan 
poiketa tämän artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien
osalta.

Näiden edellytysten perusteella on 
54 artiklan o alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden ja tämän artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa tarkoitettujen
vaatimusten soveltaminen pakollista 
ainoastaan niiden tuotteiden tai 
tuoteryhmien osalta, joihin on todettu 
liittyvän korkea väärentämisen riski, ja 
niiden soveltamisesta on luovuttava tai 
niiden soveltaminen voi olla 
vapaaehtoista, kun on kyse tuotteista tai 
tuoteryhmistä, joihin ei liity korkeaa 
väärentämisen riskiä, kuten 10 artiklan 
mukaisesti hyväksytyistä 
rinnakkaisvalmisteista. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvä riskiperusteinen arviointi parantaa potilaiden turvallisuutta 
ja auttaa keskittämään väärennösten torjumisen juuri niihin lääkkeisiin, joita väärennetään.
Näin ollen on olennaista varmistaa, että kaikki lääkkeet on otettu mukaan ja että oikeiden 
kriteereiden soveltaminen on vakiintunut. Käytetyillä kriteereillä on lisäksi taattava, että 
väärennösten todelliset taustatekijät tulevat yksilöidyiksi ja että väärentäjille ei jää 
mahdollisuuksia kehittää uusia menetelmiä. Hinta ja EU:ssa aiemmin esiintyneet tapaukset 
ovat kriteereistä tarkoituksenmukaisimmat.
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Tarkistus 273
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden edellytysten perusteella voidaan 
poiketa tämän artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien 
osalta.  

Näiden edellytysten perusteella komissio 
voi päättää, että 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ja tämän 
artiklan 1 kohdan a–c  alakohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia on sovellettava 
tiettyihin lääkemääräystä edellyttäviin 
lääkkeisiin, joihin liittyy korkea 
väärentämisen riski.

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 274
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden edellytysten perusteella voidaan 
poiketa tämän artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien osalta.

Näiden edellytysten perusteella voidaan 
poiketa tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien osalta. 

Or. en
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Perustelu

Kaikkien reseptilääkkeiden turvallisuuden perustaso tulisi koostua sinetöidyistä pakkauksista 
ja yksiselitteisistä koodimerkinnöistä (tuotteen varastointitunnusnumero, eränumero, 
viimeinen käyttöpäivä ja yksilöllinen sarjakoodi). Sinetöity pakkaus on turvallisin keino 
varmistaa, että pakkauksessa oleva lääke on sama kuin se, jonka alkuperäinen valmistaja 
siihen laittoi, ja yksilöllinen koodijärjestelmä on tarkoituksenmukaisin tapa todentaa tuotteen 
alkuperäisyys sen luovutuksen yhteydessä.

Tarkistus 275
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Turvamerkintöjä voidaan käyttää 
vapaaehtoispohjalta kaikkien lääkkeiden 
yhteydessä riippumatta siitä, ovatko ne 
lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä, ja 
myyntiluvan haltijat voivat käyttää 
turvamerkintöjä tuotteissaan.

Or. en

Perustelu

Koska lääkeyhtiöt ovat tuotteidensa suurimmat asiantuntijat, ne pystyvät parhaiten 
arvioimaan niihin liittyvien riskien määrän, ja siksi niiden olisi voitava soveltaa 
turvamerkintöjä ennaltaehkäisevänä vaihtoehtona.

Tarkistus 276
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission esittää viimeistään viiden 
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vuoden kuluttua tätä artiklaa koskevien 
täytäntöönpanosääntöjen voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa arvioidaan 54 artiklan 
o alakohdassa tarkoitettujen 
turvamerkintöjen soveltamista, niiden 
vaikutusta väärennettyjen lääkkeiden 
määrän vähentämiseen unionin laillisessa 
toimitusketjussa sekä vaihtoehtoisten 
teknologioiden käytön mahdollisesti 
tarjoamia etuja ja mahdollisuuksia 
todentaa yksittäisten annostelumuotojen 
alkuperäisyys.

Or. en

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 ja siten pienentää lääkeväärennösten potilaille aiheuttamia 
terveysriskejä. 

Tarkistus 277
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kolmen vuoden siirtymäkauden ajan 
turvamerkinnät katsotaan vastaaviksi, jos 
lääke voidaan niiden avulla samalla 
tavoin tunnistaa, todentaa sen 
alkuperäisyys ja jäljittää sen reitti 
katkeamattomasti, ilman että lääkkeen 
pakkausta tarvitsee avata, tai jos ne 
tekevät lääkkeen väärentämisen yhtä 
vaikeaksi. Jos turvamerkintä poistetaan, 
korvataan toisella tai peitetään, tätä 
kohtaa olisi sovellettava myös uuteen 
turvamerkintään edellyttäen, että 
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ensisijaista turvamerkintää ei ole peitelty 
eikä sitä voi tunnistaa.

Or. en

Perustelu

Pitää varmistaa, että tulevaisuudessa koko Euroopan unionissa on yhdenmukainen 
turvamerkintä.

Tarkistus 278
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
seuraavat seikat:

(a) järjestelmän kustannustehokkuus, 
jotta varmistetaan, että sovellettava 
toimenpide perustuu kustannus-
hyötyanalyysiin;
(b) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lääkkeiden tunnistamiseksi, niiden 
alkuperäisyyden todentamiseksi ja niiden 
jäljittämiseksi tapahtuvan 
turvamerkintöjen käytön seurauksena 
kertyvien tietojen omistusoikeus ja 
luottamuksellisuus turvataan; 
(c) liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen ja 
henkilötietojen suojaamiseen liittyvät 
oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

Prosessin kustannustehokkuus pitäisi ottaa huomioon. Lääkkeiden hintojen lisäkorotukset 
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aiheuttaisivat merkittävän taloudellisen rasitteen sairasvakuutusyhtiöille ja potilaille. 
Tarpeetonta sääntelystä aiheutuvaa taakkaa olisi vältettävä. Lääkkeiden alkuperän 
todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, jotka saattavat olla 
henkilökohtaisia ja kaupallisesti arkaluonteisia. Tällaisten tietojen omistusoikeuksia olisi 
kunnioitettava. Ehdotus saattaa koskea erittäin arkaluonteisia tietoja ja siihen olisi 
sovellettava asianomaisia tietosuojasäännöksiä.

Tarkistus 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä olisi otettava riittävästi 
huomioon ainakin:

a) järjestelmän kustannustehokkuus, jotta 
varmistetaan, että sovellettava toimenpide 
perustuu kustannus-hyötyanalyysiin; 
b) toimenpiteisiin liittyvien kustannusten 
oikeasuhteinen kohdentaminen kaikkien 
toimitusketjuun osallistujien kesken ja 
kustannusten kytkeminen asianomaisten 
lääkkeiden hintoihin;
c) järjestelmän riippumattomuus ja
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen, teollis-
ja tekijänoikeuksien sekä henkilötietojen
suojaamiseen liittyvät oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system
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b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

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

Tarkistus 280
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä olisi otettava riittävästi 
huomioon ainakin:

(a) järjestelmän kustannustehokkuus, 
jotta varmistetaan, että sovellettava 
toimenpide perustuu kustannus-
hyötyanalyysiin; 
(b) toimenpiteisiin liittyvien kustannusten 
oikeasuhteinen kohdentaminen kaikkien 
toimitusketjuun osallistujien kesken ja 
kustannusten kytkeminen asianomaisten 
lääkkeiden hintoihin;
(c) järjestelmän riippumattomuus ja
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen, teollis-
ja tekijänoikeuksien sekä henkilötietojen
suojaamiseen liittyvät oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

Kaikkien käyttöön otettavien turvamerkintöjen olisi noudatettava ainakin kolmea edellä
mainittua periaatetta.



PE439.409v01-00 54/63 AM\807496FI.doc

FI

Tarkistus 281
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. Turvamerkintöjä 
ei saa käyttää tietojen siirtämiseen, paitsi 
kun on kyse väärentämisen 
ehkäisemiseen tarvittavista tiedoista ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin liittyvistä 
tiedoista. Erityisesti on ehkäistävä tietojen 
sellainen kaupallinen käsittely, joka 
mahdollistaa lääkkeiden yhdistämisen 
potilaisiin, lääkäreihin tai apteekkeihin.

Or. en

Perustelu

Välitetyt tiedot eivät saisi liittyä muuhun kuin väärentämisen ehkäisemiseen ja korvausten 
maksamisen mahdollistamiseen.  Turvamerkintöjen toteuttamista ei saisi käyttää hyväksi
kaupallisten lisäetujen hankkimiseksi.

Tarkistus 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 

Tässä kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden on oltava henkilötietojen 
suojelua koskevien Euroopan unionin 
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teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

lainsäädännön relevanttien säännösten 
mukaisia ja niissä otetaan riittävästi 
huomioon liikesalaisuuksiin liittyvien 
tietojen suojaamiseen liittyvät oikeutetut 
edut.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperän todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, 
jotka saattavat olla henkilökohtaisia ja arkaluonteisia. Henkilökohtaista lääkekäyttöä 
koskeviin tietoihin olisi sovellettava asian liittyviä tietosuojasäännöksiä.

Väärentämistä koskeva kysymys ei liity teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen. 

On tärkeää saattaa turvamerkintöjen soveltamista koskevat vaatimukset ajan tasalle 
vuosikertomuksen perusteella.

Tarkistus 283
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. On varmistettava, 
että tietoja ei kerätä ja käsitellä 
kaupallisesti siten, että lääkkeitä on 
mahdollista yhdistää asianomaisiin 
potilaisiin tai apteekkeihin.

Or. de

Perustelu

Turvamerkintöjä laadittaessa olisi otettava huomioon tietosuojaa koskevat vaatimukset. 
Koska asia koskee potilaita henkilökohtaisesti ja kyse on potilaiden ja apteekkien välisestä 
luottamuksellisesta suhteesta, olisi erityisesti tässä tarkoitetut arkaluonteiset tiedot 
suojattava.
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Tarkistus 284
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että lääkkeiden 
alkuperäisyyden todentamiseen 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
käyttämisestä saatavien tietojen 
omistusoikeus ja luottamuksellisuus 
turvataan.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperän todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, 
jotka saattavat olla henkilökohtaisia ja kaupallisesti arkaluonteisia. Tällaisten tietojen 
omistusoikeuksia olisi kunnioitettava. Lääkkeiden henkilökohtaista kulutusta koskeviin 
tietoihin olisi sovellettava tietosuojalainsäädäntöä ja ammatillisen salassapitovelvollisuuden 
kansallisia eettisiä sääntöjä.

Tarkistus 285
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
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teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. On varmistettava, 
että tietoja ei kerätä ja käsitellä 
kaupallisesti siten, että lääkkeitä on 
mahdollista yhdistää asianomaisiin 
potilaisiin tai apteekkeihin.

Or. de

Perustelu

Turvamerkintöjä laadittaessa olisi otettava huomioon tietosuojaa koskevat vaatimukset. 
Koska asia koskee potilaita henkilökohtaisesti ja kyse on potilaiden ja apteekkien välisestä 
luottamuksellisesta suhteesta, olisi erityisesti tässä tarkoitetut arkaluonteiset tiedot 
suojattava.

Tarkistus 286
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että lääkkeiden 
alkuperäisyyden todentamiseen 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
käyttämisestä saatavien tietojen 
omistusoikeus ja luottamuksellisuus 
turvataan.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperän todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, 
jotka saattavat olla henkilökohtaisia ja kaupallisesti arkaluonteisia. Tällaisten tietojen 
omistusoikeuksia olisi kunnioitettava. Lääkkeiden henkilökohtaista kulutusta koskeviin 
tietoihin olisi sovellettava tietosuojalainsäädäntöä ja ammatillisen salassapitovelvollisuuden 
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kansallisia eettisiä sääntöjä.

Tarkistus 287
Crescenzio Rivellini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut.

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. Jäsenvaltioiden 
on pyrittävä varmistamaan, että 
lääkkeiden väärentämisen torjuntaan 
tarkoitetun tekniikan käyttämisestä 
saatavien tietojen omistusoikeus ja 
luottamuksellisuus turvataan.

Or. it

Perustelu

Lääkeväärennösten torjunnassa lääkkeiden alkuperäisyyden todentamiseksi käytettävillä 
sineteillä tuotetaan tietoa, joka saattaa olla kaupallisesti ja henkilökohtaisesti arkaluonteista. 
Näiden tietojen omistajuus olisi säilytettävä yksittäisten henkilöiden etujen vuoksi. 
Lääkkeiden henkilökohtaista käyttöä koskeviin tietoihin pitäisi soveltaa kansallisella tasolla 
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja eettisiä sääntöjä. 

Tarkistus 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
on saatettava vuosittain ajan tasalle 
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komission 46 artiklan h alakohdan 
mukaisesti antaman kertomuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperän todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttö tuottaa tietoja, 
jotka saattavat olla henkilökohtaisia ja arkaluonteisia. Henkilökohtaista lääkekäyttöä 
koskeviin tietoihin olisi sovellettava asian liittyviä tietosuojasäännöksiä.

Väärentämistä koskeva kysymys ei liity teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen. 

On tärkeää saattaa turvamerkintöjen soveltamista koskevat vaatimukset ajan tasalle 
vuosikertomuksen perusteella.

Tarkistus 289
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lääkkeiden väärentämisen torjuntaan 
tarkoitetun tekniikan käyttämisestä 
saatavien tietojen omistusoikeus ja 
luottamuksellisuus turvataan.

Or. it

Perustelu

Lääkeväärennösten torjunnassa lääkkeiden alkuperäisyyden todentamiseksi käytettävillä 
sineteillä tuotetaan tietoa, joka saattaa olla kaupallisesti ja henkilökohtaisesti arkaluonteista. 
Tällaisten tietojen omistusoikeutta pitää kunnioittaa. Lääkkeiden henkilökohtaista käyttöä 
koskeviin tietoihin pitäisi soveltaa kansallisella tasolla voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä ja eettisiä sääntöjä. 
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Tarkistus 290
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lääkkeiden tunnistamiseen käytettyjen 
turvamerkintöjen soveltamisesta saatujen 
tietojen omistusoikeus ja 
luottamuksellisuus turvataan.

Or. en

Perustelu

Turvamerkinnöissä on useita vaihtoehtoja: yksiulotteinen koodi, tietomatriisi, sinetit, 
hologrammit jne. Kansallisella tasolla on käynnistetty koehankkeita, joilla arvioidaan eri 
turvamerkintöjen etuja. Komission pitäisi arvioida kaikkia markkinoilla olevia 
turvamerkintöjä ennen tietyn turvamerkinnän valintaa. 

Tarkistus 291
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevän 
kertomuksen. Kertomuksessa komissio 
arvioi väärennettyjen lääkkeiden lailliseen 
jakeluketjuun pääsemisen ehkäisemistä 
koskevien ja 54 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen säännösten vaikuttavuutta.

Or. es
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Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 292
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltio voi laajentaa 54 artiklan 
o alakohdassa tarkoitettujen 
turvamerkintöjen soveltamisalaa 
koskemaan muita lääkkeitä ja muita 
asiaan liittyviä kansallisen politiikan 
aloja, kuten korvauksia.

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevilla tarkistuksilla pyritään helpottamaan sen täytäntöönpanoa tai 
selventämään ehdotetun tekstin soveltamisalaa. Näiden toimien tehokkuutta on myös syytä 
arvioida viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Turvamerkintöjen soveltamista ei 
pitäisi myöskään rajoittaa lääkkeiden väärentämisen torjumiseen.

Tarkistus 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 a) Korvataan 55 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
2. Pakkauksissa, jotka ovat 
läpipainopakkaustyyppisiä ja jotka on 
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sijoitettu 54 ja 62 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset täyttävään ulompaan 
päällykseen, on oltava ainakin seuraavat 
merkinnät:
– lääkkeen nimi 54 artiklan 
a alakohdassa säädetyllä tavalla,
– markkinoille saattamista koskevan 
luvan haltijan nimi,
– viimeinen käyttöpäivä,
– eränumero,
– kansainvälinen rekisteröimätön 
tavaramerkki (INN).

Or. en

Perustelu

Lääkeväärennösten vastainen taistelu on riippuvainen tiukasta teknisistä valvonnasta ja koko 
jakeluketjua koskevista tarkastuksista. INN-merkinnän käyttö voi auttaa säilyttämään 
lääkkeen alkuperäisyyden. Sen vuoksi nykylainsäädäntöä olisi mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 294
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 a) Korvataan 55 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Pakkauksissa, jotka ovat 
läpipainopakkaustyyppisiä ja jotka on 
sijoitettu 54 ja 62 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset täyttävään ulompaan 
päällykseen, on oltava ainakin seuraavat 
merkinnät:
– lääkkeen nimi 54 artiklan 
a alakohdassa säädetyllä tavalla,
– markkinoille saattamista koskevan 
luvan haltijan nimi,
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– viimeinen käyttöpäivä,
– eränumero,
– kansainvälinen rekisteröimätön 
tavaramerkki (INN).

Or. en

Perustelu

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation.
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product.
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.

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


