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Tarkistus 295
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 57 artiklan ensimmäisen kohdan 
neljäs luetelmakohta seuraavasti:

Korvataan 57 artiklan ensimmäisen kohdan 
neljäs luetelmakohta seuraavasti:

"– tunnistaminen ja alkuperäisyys, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 54 artiklan o 
alakohdan säännösten soveltamista."

"– tunnistaminen ja alkuperäisyys."

Or. es

Perustelu

Olisi oltava mahdollista soveltaa turvamerkintöjä lääkkeisiin muistakin syistä kuin 
lääkeväärennösten estämiseksi. Jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää merkintöjen käytöstä 
esimerkiksi silloin, kun lääkkeitä vedetään takaisin laatuongelmien vuoksi, tai jopa 
farmasiapalveluiden ohjauksen tehostamiseksi.

Tarkistus 296
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 63 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Edellä 54, 55, 59 ja 62 artiklassa 
tarkoitetut merkinnät on laadittava 
markkinoille saattavan jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.
Ensimmäisen alakohdan säännöksellä ei 
estetä merkintöjen laatimista useilla 
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kielillä, jos samat merkinnät ilmenevät 
kaikilla käytetyillä kielillä.
Edellä 54 artiklassa säädetyt merkinnät 
voidaan tiettyjen harvinaislääkkeiden 
osalta asianmukaisesti perustellusta 
hakemuksesta laatia vain yhdellä 
yhteisön virallisista kielistä."

Or. en

Perustelu

Lisäämällä 55 artikla voidaan varmistaa, että myyntiluvan haltijan nimi, viimeinen 
käyttöpäivä, eränumero ja annostelutapa esitetään sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai 
virallisilla kielillä, jossa tuote saatetaan markkinoille. Merkintätietojen muuttaminen voi olla 
tarpeen sellaisessa rinnakkaiskaupassa silloin, kun se edellyttää tarran kiinnittämistä 
läpipainopakkauksen päälle, kuten jotkut rinnakkaiskaupan harjoittajat jo menettelevät 
(esimerkiksi vaihtaakseen tuotenimet kansallisilla markkinoilla hyväksyttyyn nimeen ja 
antaakseen erityisiä annosteluohjeita (esim. arkipäivät)).

Tarkistus 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VII osasto – otsikko

Komission teksti Tarkistus

"Lääkkeiden tukkukauppa ja kauppa" "Lääkkeiden tukkukauppa, kauppa ja 
välitys"

Or. en

Perustelu

Direktiivin määritelmien pitäisi olla helppotajuisia ja merkitykseltään yksiselitteisiä. On 
erotettava toisistaan kaupankäynti ja välitys. Kaupankäynnissä kauppias on tuotteen 
omistaja, välityksessä ei. Sen tähden VII osaston otsikkoa on muutettava siten, että sen alla 
olevat säännökset kattavat sekä "kauppiaiden" että "välittäjien" toiminnan.
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Tarkistus 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VII osasto – otsikko

Komission teksti Tarkistus

"Lääkkeiden tukkukauppa ja kauppa " "Lääkkeiden tukkukauppa, kauppa ja 
välitys"
(Jos tarkistus hyväksytään, vastaava 
muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Or. en

Perustelu

VII osaston otsikkoa on muutettava siten, että käy ilmi, että sen alla olevat säännökset 
koskevat myös välittäjiä.

Tarkistus 299
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

11 a) Korvataan 76 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Kaikkien jakelijoiden, jotka eivät ole 
myyntiluvan haltijoita ja jotka tuovat 
valmistetta toisesta jäsenvaltiosta, on 
ilmoitettava aikomuksestaan tuoda 
valmistetta maahan myyntiluvan 
haltijalle ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, 
johon valmistetta tuodaan.
Toimivaltaiselle viranomaiselle 
annettava ilmoitus valmisteista, joille ei 
ole myönnetty myyntilupaa asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 mukaisesti, ei rajoita 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
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mukaisten lisämenettelyjen soveltamista, 
kuten maksujen suorittamista 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitusten 
käsittelyä varten."

Or. en

Tarkistus 300
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
76 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) Lisätään 76 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jakelijan on annettava myyntiluvan 
haltijalle ja virastolle 3 kohdassa 
tarkoitettu ilmoitus valmisteista, joille on 
myönnetty myyntilupa asetuksen (EY) N:o 
726/2004 mukaisesti. Ilmoituksen 
yhteydessä virastolle on suoritettava 
maksu, joka käytetään sen tarkistamiseen, 
että unionin lainsäädännössä asetetut 
ehdot täyttyvät."

Or. en

Tarkistus 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Korvataan 77 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lääkkeiden 
tukkukaupalta, kaupalta ja välitykseltä
vaaditaan lääkkeiden 
tukkukauppatoiminnan, kaupan tai 
välityksen harjoittamista koskeva lupa, 
jossa mainitaan voimassaolopaikka."

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki toimitusketjun toimijat otetaan huomioon. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
menettelyjä, joilla niiden alueella toimiville "kauppiaille" ja "välittäjille" myönnetään lupa 
toimia samalla tavoin kuin valmistajille ja tukkukauppiaille. Jos lainsäädännössä ei mainita 
lääkkeiden kauppa- ja välitystoimintaa, jotkut toimitusketjun toimijat voivat jäädä sen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
77 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

12 a) Korvataan 77 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Henkilöiden ja yritysten, joille on 
myönnetty lääkkeiden tukkukauppa-, 
kauppa- tai välitystoiminnan
harjoittamista koskeva lupa, valvonta 
sekä soveltuvin osin niiden tilojen 
tarkastus on suoritettava luvan 
myöntäneen jäsenvaltion vastuulla."

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa monet tukkukaupan harjoittamiseen myönnetyt luvat ovat nykyään 
käyttämättömiä, mikä lisää epätietoisuutta niiden tilasta. Tämä voi johtaa väärinkäytöksiin 
erityisesti jos häikäilemättömät henkilöt käyttävät tällaisia lupia ja yrittävät tuoda 



PE439.860v01-00 8/63 AM\808656FI.doc

FI

lääkeväärennöksiä laillisesti toimiviin jakeluketjuihin. Siksi lupavalvontaa olisi tiukennettava, 
ja lupa olisi katsottava peruutetuksi kokonaan tai tilapäisesti, jos sitä ei ole käytetty kolmeen 
vuoteen.

Tarkistus 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
77 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

12 b) Korvataan 77 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
"6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan 
myöntäneen jäsenvaltion on luvan 
haltijalle asiasta ilmoitettuaan
peruutettava tämä lupa tilapäisesti tai 
kokonaan, jos luvan myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty tai jos lupaa 
ei ole käytetty yli kolmeen vuoteen paitsi 
silloin kun lupa on ollut käyttämättömänä 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täyttäminen vaatiman kohtuullisen ajan.
Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava
tästä muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle."

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa monet tukkukaupan harjoittamiseen myönnetyt luvat ovat nykyään 
käyttämättömiä, mikä lisää epätietoisuutta niiden tilasta. Tämä voi johtaa väärinkäytöksiin 
erityisesti jos häikäilemättömät henkilöt käyttävät tällaisia lupia ja yrittävät tuoda 
lääkeväärennöksiä laillisesti toimiviin jakeluketjuihin. Siksi lupavalvontaa olisi tiukennettava, 
ja lupa olisi katsottava peruutetuksi kokonaan tai tilapäisesti, jos sitä ei ole käytetty kolmeen 
vuoteen.
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Tarkistus 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
77 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

12 b) Korvataan 77 artiklan 6 kohta 
seuraavasti: 
"6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan 
myöntäneen jäsenvaltion on luvan 
haltijalle asiasta ilmoitettuaan
peruutettava tämä lupa tilapäisesti tai 
kokonaan, jos luvan myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty tai jos lupaa 
ei ole käytetty yli kolmeen vuoteen.
Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
tästä muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle."

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa monet tukkukaupan harjoittamiseen myönnetyt luvat ovat nykyään 
käyttämättömiä, mikä lisää epätietoisuutta niiden tilasta. Tämä voi johtaa väärinkäytöksiin 
erityisesti jos häikäilemättömät henkilöt käyttävät tällaisia lupia ja yrittävät tuoda 
lääkeväärennöksiä laillisesti toimiviin jakeluketjuihin. 

Tarkistus 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 c kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 c) Korvataan 78 artikla seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tukkukaupan, kaupan tai välityksen
harjoittamista koskevan 
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lupahakemuksen käsittelymenettelyyn 
käytettävä aika ei ylitä 90 päivää 
laskettuna siitä päivästä, jolloin 
asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen 
vastaanottaa lupahakemuksen. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
tarvittaessa vaatia hakijaa toimittamaan 
kaikki tarpeelliset luvan edellytyksiä 
koskevat tiedot. Jos toimivaltainen 
viranomainen käyttää tätä oikeutta, 
keskeytetään ensimmäisessä 
alakohdassa säädetyn ajanjakson 
kuluminen siihen asti, kunnes vaaditut 
lisätiedot on toimitettu."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava menettelyjä, joilla niiden alueella toimiville "kauppiaille" ja 
"välittäjille" myönnetään lupa toimia samalla tavoin kuin valmistajille ja tukkukauppiaille. 
Kauppa- ja välitystoiminnan lupahakemusten käsittelyaikojen tulisi olla samat kuin 
tukkukauppatoiminnan lupahakemusten. Siksi "kauppiaiden" ja "välittäjien" luvat olisi 
sisällytettävä tähän säännökseen.

Tarkistus 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 d kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 d) Lisätään 79 a artikla seuraavasti: 
"79 a artikla

Komissio määrittelee yhteistyössä viraston 
ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
kauppa- ja välitystoiminnan 
harjoittamista koskevan luvan saamisen 
säännöt ja perusteet. 
Hakijoiden on täytettävä seuraavat 
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vähimmäisvaatimukset:
a) niillä on oltava vakituinen osoite tai 
yhteystiedot, jotta varmistetaan, että 
niiden virallinen toimipaikka ja sen 
sijainti ovat tiedossa;
b) niiden on sitouduttava varmistamaan, 
että ne harjoittavat toimintaansa 
ainoastaan sellaisten henkilöiden tai 
yhteisöjen kanssa, jotka pystyvät 
täyttämään 80 artiklassa tarkoitetut 
velvoitteensa."

Or. en

Perustelu

Jakeluun liittyvien vaatimusten olisi tukkukauppiaiden lisäksi koskettava kaikkia kauppiaita ja 
välittäjiä. 

Tarkistus 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 d kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 d) Lisätään 79 a artikla seuraavasti: 
"79 a artikla

Komissio määrittelee yhteistyössä viraston 
ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
kauppa- ja välitystoiminnan 
harjoittamista koskevan luvan saamisen 
säännöt ja perusteet. 
Hakijoiden on täytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:
a) niillä on oltava vakituinen osoite tai 
yhteystiedot, jotta varmistetaan, että 
niiden virallinen toimipaikka ja sen 
sijainti ovat tiedossa;
b) niiden on sitouduttava varmistamaan, 
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että ne harjoittavat toimintaansa 
ainoastaan sellaisten henkilöiden tai 
yhteisöjen kanssa, jotka pystyvät 
täyttämään 80 artiklassa tarkoitetut 
velvoitteensa."

Or. en

Perustelu

Säännöstä on laajennettava kattamaan "kauppiaat" ja "välittäjät", koska niiden on 
noudatettava tiettyjä vähimmäisedellytyksiä saadakseen luvan ja voidakseen harjoittaa 
toimintaansa jäsenvaltioissa. Koska kauppa- ja välitystoimintaan sisältyy sellaista itsenäistä 
neuvottelua toisen henkilön puolesta lääkkeiden myynnistä tai hankkimisesta, joka ei kuulu 
tukkukaupan määritelmään, on tärkeää varmistaa, että nämä toimijat harjoittavat 
toimintaansa vain kaikki 80 artiklassa esitetyt vaatimukset täyttävien, luvan saaneiden 
henkilöiden tai yhteisöjen kanssa. 

Tarkistus 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan johdantokappale 
seuraavasti:
"Lääkkeiden tukkukaupan, kaupan tai 
välityksen harjoittamista koskevan luvan 
haltijan on täytettävä ainakin seuraavat 
vaatimukset:"

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää ottaa tukkukauppiaiden lisäksi 
asiaankuuluvasti huomioon kaikki alan toimijat ja soveltaa kaikkiin hyväksyntää, 
todentamista ja hyviä tuotantotapoja koskevaa järjestelmää.
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Tarkistus 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan johdantokappale 
seuraavasti:
"Lääkkeiden tukkukaupan, kaupan tai 
välityksen harjoittamista koskevan luvan 
haltijan on täytettävä ainakin seuraavat 
vaatimukset:"

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää ottaa tukkukauppiaiden lisäksi 
asiaankuuluvasti huomioon kaikki alan toimijat ja soveltaa kaikkiin hyväksyntää, 
todentamista ja hyviä tuotantotapoja koskevaa järjestelmää. 

Tarkistus 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään c a alakohta seuraavasti:
"c a) todennettava satunnaisesti, että 
niiden ostamat lääkkeet eivät ole 
väärennettyjä tarkistamalla 54 artiklan o 
alakohdassa tarkoitettu ulomman 
päällyksen turvamerkintä;" 

Or. en
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Perustelu

Lääketuotteissa on monia sekä avoimesti esitettyjä että peiteltyjä turvamerkintöjä, joiden 
alkuperäisyyttä lääkkeiden tukkumyyjät eivät useimmissa tapauksissa voi todentaa, jos 
valmistaja ei ole antanut niille tietoa asiasta. Tukkukauppiaat voivat kuitenkin satunnaisesti 
tarkistaa sellaisten yksittäisten pakkausten aitouden, joiden päällyksessä on yksittäisen 
koneellisesti luettavan numeron käsittävä turvamerkintä, jos ne voivat käyttää nämä tiedot 
sisältävää tietokantaa. 

Tarkistus 311
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään c a alakohta seuraavasti:
"c a) tarkistettava, että niiden ostamat 
lääkkeet eivät ole väärennettyjä 
todentamalla päällyksen yksilöllisen 
tunnistetiedon alkuperäisyys;"

Or. en

Perustelu

Ainoat turvamerkinnät, jotka yksiselitteisesti mahdollistavat yksittäisten pakkausten 
alkuperäisyyden todentamisen ja jäljitettävyyden, ovat sellaisia, joiden avulla pakkaus 
voidaan tunnistaa yksilöllisesti.

Tarkistus 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) pidettävä kirjaa joko osto- ja 
myyntilaskujen muodossa tai tietokoneella 

e) pidettävä kirjaa joko osto- ja 
myyntilaskujen muodossa tai tietokoneella 
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tai jossakin muussa muodossa, joka antaa 
jokaisesta lääkkeiden vastaanottamista tai 
toimittamista koskevasta tapahtumasta tai
kauppatapahtumasta ainakin seuraavat 
tiedot:

tai jossakin muussa muodossa, joka antaa 
jokaisesta lääkkeiden vastaanottamista tai 
toimittamista koskevasta tapahtumasta, 
kauppatapahtumasta tai 
välitystapahtumasta ainakin seuraavat 
tiedot:

– päivämäärä, – päivämäärä,
– lääkkeen nimi, – lääkkeen nimi,

– vastaanotettu, toimitettu tai kaupan 
kohteena ollut määrä,

– vastaanotettu, toimitettu, kaupan 
kohteena ollut tai välitetty määrä,

– toimittajan tai vastaanottajan nimi ja 
osoite, tapauskohtaisesti;".

– toimittajan tai vastaanottajan nimi ja 
osoite, tapauskohtaisesti,

– tarvittaessa kansallinen 
tunnistenumero;".

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää ottaa tukkukauppiaiden lisäksi 
asiaankuuluvasti huomioon kaikki alan toimijat ja soveltaa kaikkiin hyväksyntää, 
todentamista ja hyviä tuotantotapoja koskevaa järjestelmää.

Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa kansallista tunnistenumeroa käytetään kaikissa 
liiketoimissa (tilaukset ja korvaukset).

Tarkistus 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan g alakohta seuraavasti:
"g) noudatettava 84 artiklassa 
tarkoitettuja lääkkeiden hyvien jakelu-, 
kauppa- ja välitystapojen periaatteita ja 
ohjeita."

Or. en
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Tarkistus 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan g alakohta seuraavasti:
‘g) noudatettava 84 artiklassa 
tarkoitettuja lääkkeiden hyvien 
jakelutapojen periaatteita ja ohjeita, 
niiden hyvien kauppatapojen periaatteita 
ja ohjeita sekä niiden hyvien 
välitystapojen periaatteita ja ohjeita."

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää ottaa tukkukauppiaiden lisäksi 
asiaankuuluvasti huomioon kaikki alan toimijat ja soveltaa kaikkiin hyväksyntää, 
todentamista ja hyviä tuotantotapoja koskevaa järjestelmää.

Tarkistus 315
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

i) ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle vastaanottamistaan 
tuotteista, joiden ne toteavat tai epäilevät 
rikkovan jompaakumpaa seuraavista:

i) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle vastaanottamistaan, 
kauppaamistaan tai välittämistään
tuotteista, joiden ne toteavat tai epäilevät 
olevan väärennettyjä ja näin rikkovan 
tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa." 

– tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohta;
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– yhteisön lainsäädännön mukaiset 
tavaramerkin haltijan oikeudet, sellaisina 
kuin niistä säädetään yhteisön 
tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 
1993 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 40/94 tai sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa lääke on 
vastaanotettu."

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä käsitellään lääkkeiden väärentämistä sen terveysnäkökohtien kannalta 
eikä teollis- ja tekijänoikeuksien kannalta. Näin ollen kaikki tavaramerkkiä koskevat 
maininnat olisi poistettava sekaannusten välttämiseksi.

Lisäksi kaikkien lailliseen toimitusketjuun osallistuvien toimijoiden velvoite antaa tietoja 
auttaa varmistamaan mahdollisimman suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden.

Tarkistus 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle vastaanottamistaan 
tuotteista, joiden ne toteavat tai epäilevät 
rikkovan jompaakumpaa seuraavista:

i) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle vastaanottamistaan, 
kauppaamistaan tai välittämistään
tuotteista, joiden ne toteavat tai epäilevät 
rikkovan jompaakumpaa seuraavista:

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää ottaa tukkukauppiaiden lisäksi 
asiaankuuluvasti huomioon kaikki alan toimijat ja soveltaa kaikkiin hyväksyntää, 
todentamista ja hyviä tuotantotapoja koskevaa järjestelmää.
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Tarkistus 317
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta –2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle.

Lisäksi tapauksissa, joissa väärentäminen
tai epäilty väärentäminen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
sekä valmistus- että myyntiluvan haltijalle.

Samoin valmistus- tai myyntiluvan 
haltijan on ilmoitettava sekä 
toimivaltaisille viranomaisille että muille 
toimitusketjun toimijoille, jos 
tuoteväärennösten epäillään päässeen 
lailliseen toimitusketjuun.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä käsitellään lääkkeiden väärentämistä sen terveysnäkökohtien kannalta 
eikä teollis- ja tekijänoikeuksien kannalta. Näin ollen kaikki tavaramerkkiä koskevat 
maininnat olisi poistettava sekaannusten välttämiseksi.

Lisäksi kaikkien lailliseen toimitusketjuun osallistuvien toimijoiden velvoite antaa tietoja 
auttaa varmistamaan mahdollisimman suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden.

Tarkistus 318
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 



AM\808656FI.doc 19/63 PE439.860v01-00

FI

lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle.

lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle. Samoin 
myyntiluvan tai tavaramerkin haltijan on 
ilmoitettava muille toimitusketjun 
toimijoille, jos tuoteväärennösten 
epäillään päässeen lailliseen 
toimitusketjuun."

Or. en

Perustelu

Kaikkien lailliseen toimitusketjuun osallistuvien toimijoiden velvoite antaa tietoja auttaa 
varmistamaan mahdollisimman suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden.

Tarkistus 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle. 

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle. Samoin 
myyntiluvan tai tavaramerkin haltijan on 
ilmoitettava muille toimitusketjun 
toimijoille, jos tuoteväärennösten 
epäillään päässeen lailliseen 
toimitusketjuun."

Or. en

Perustelu

Kaikkien lailliseen toimitusketjuun osallistuvien toimijoiden velvoite antaa tietoja auttaa 
varmistamaan mahdollisimman suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden.
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Tarkistus 320
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle.

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle. Samoin 
myyntiluvan tai tavaramerkin haltijan on 
ilmoitettava muille toimitusketjun 
toimijoille, jos tuoteväärennösten 
epäillään päässeen lailliseen 
toimitusketjuun.

Or. de

Perustelu

Kaikkien lailliseen toimitusketjuun osallistuvien toimijoiden velvoite antaa tietoja auttaisi 
varmistamaan mahdollisimman suuren avoimuuden ja jäljitettävyyden.

Tarkistus 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle.

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle. Myyntiluvan tai 
tavaramerkin haltijoiden puolestaan on 
ilmoitettava lääkkeen toimitusketjun 
muille toimijoille rikkomuksista tai 
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epäillyistä rikkomuksista.

Or. ro

Perustelu

Velvoite ilmoittaa lääkeväärennöksistä koko jakeluketjulle ja kaikkien jakelujärjestelmän 
yhteyksien mukaan ottaminen varmistaisi tällaisten lääkkeiden mahdollisimman suuren 
jäljitettävyyden. 

Tarkistus 322
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – i alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle.

Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
myyntiluvan haltijalle tai väärennetyn 
tavaramerkin haltijalle, joiden on 
ilmoitettava asianomaisille tahoille, jos ne 
toteavat tai epäilevät, että 
tuoteväärennöksiä on päässyt 
toimitusketjuun.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon kannalta on tärkeää, että kaikki eri toimijat yhdistävät 
voimansa ja osallistuvat lääkeväärennösten torjuntaan, ja että ne jakavat saamansa tiedot.

Tarkistus 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – 1 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa b alakohtaa ja jos lääke on 
saatu toiselta tukkukauppiaalta, 
tukkukauppaluvan haltijoiden on 
tarkistettava joko itse tai jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tähän 
tarkoitukseen hyväksymän elimen kautta, 
noudattaako kyseinen tukkukauppias hyviä 
jakelutapoja.

"Sovellettaessa b alakohtaa ja jos lääke on 
saatu toiselta tukkukauppiaalta, 
tukkukauppaluvan haltijoiden on 111 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tietokannan avulla tarkistettava, 
noudattaako kyseinen tukkukauppias hyviä 
jakelutapoja.

Jos lääke on saatu valmistajalta tai 
maahantuojalta, tukkukauppaluvan 
haltijoiden on tarkistettava, että 
valmistajalla tai maahantuojalla on 
valmistuslupa."

Jos lääke on saatu valmistajalta tai 
maahantuojalta, tukkukauppaluvan 
haltijoiden on 111 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun yhteisön tietokannan avulla
tarkistettava, että valmistajalla tai 
maahantuojalla on valmistuslupa.

Jos lääke on saatu kaupankäynnin tai 
välitystoiminnan kautta, tukkukaupan, 
kaupankäynnin tai välitystoiminnan 
harjoittamista koskevan luvan haltijoiden 
on 111 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
yhteisön tietokannan avulla tarkistettava, 
että toimintaan osallistuvilla henkilöillä 
tai yrityksillä on tarvittavat luvat."

Or. en

Perustelu

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 324
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa b alakohtaa ja jos lääke on 
saatu toiselta tukkukauppiaalta, 
tukkukauppaluvan haltijoiden on 
tarkistettava joko itse tai jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tähän 
tarkoitukseen hyväksymän elimen kautta, 
noudattaako kyseinen tukkukauppias hyviä 
jakelutapoja.

"Sovellettaessa b alakohtaa ja jos lääke on 
saatu toiselta tukkukauppiaalta, 
tukkukauppaluvan haltijoiden on 
tarkistettava, noudattaako kyseinen 
tukkukauppias hyviä jakelutapoja ja onko 
sillä tukkukauppatoiminnan 
harjoittamista koskeva lupa.

Or. es

Perustelu

Ei ole perusteltua tarkistaa, noudattaako toinen tukkukauppias tai toinen 
terveysviranomaisten hyväksymä elin hyviä jakelutapoja, koska tukkukauppiaita jo valvotaan 
ja ne saavat toimiluvan jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. 

Tarkistus 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
80 artikla – 1 b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lääke on saatu valmistajalta tai 
maahantuojalta, tukkukauppaluvan
haltijoiden on tarkistettava, että
valmistajalla tai maahantuojalla on 
valmistuslupa."

Jos lääke on saatu kaupankäynnin tai 
välitystoiminnan kautta, tukkukaupan, 
kaupankäynnin tai välitystoiminnan 
harjoittamista koskevan luvan haltijoiden 
on 111 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
yhteisön tietokannan avulla tarkistettava, 
että toimintaan osallistuvilla henkilöillä 
tai yrityksillä on tarvittavat luvat."
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Or. en

Perustelu

Jotta voidaan olla varmoja, että kaikilla toimitusketjun toimijoilla on tarvittavat luvat, kunkin 
toimitusketjuun osallistuvan toimijan olisi Euroopan lääkeviraston perustaman ja ylläpitämän 
keskustietokannan avulla tarkistettava, että niiden kumppanit täyttävät vaatimukset.

Tarkistus 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 a) Korvataan 84 artikla seuraavasti:
"84 artikla

Komissio julkaisee lääkkeiden hyviä 
jakelu-, kaupankäynti- ja välitystapoja
koskevat ohjeet. Tässä tarkoituksessa se 
kuulee lääkevalmistekomiteaa ja 
neuvoston päätöksellä 75/320/ETY(22) 
perustettua farmasian komiteaa.
EYVL L 147, 9.6.1975, s. 23."

Or. en

Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices), kun taas kauppiaiden 
ja välittäjien ei tarvitse noudattaa mitään vastaavia alaansa eli lääkkeiden kauppaa ja 
välitystä koskevia hyviä toimintatapoja. Siksi olisi laadittava hyviä kaupankäynnin ja 
välitystoiminnan tapoja koskevat ohjeet.

Tarkistus 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
84 artikla



AM\808656FI.doc 25/63 PE439.860v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

13 a) Korvataan 84 artikla seuraavasti:
"84 artikla

Komissio julkaisee lääkkeiden hyviä 
jakelu-, kaupankäynti- ja välitystapoja
koskevat ohjeet. Tässä tarkoituksessa se 
kuulee lääkevalmistekomiteaa ja 
neuvoston päätöksellä 75/320/ETY(22) 
perustettua farmasian komiteaa.
EYVL L 147, 9.6.1975, s. 23."

Or. en

Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices). Kauppiaiden ja 
välittäjien ei sitä vastoin tarvitse noudattaa mitään vastaavia alaansa koskevia hyviä 
toimintatapoja Tämän vuoksi toimitusketjussa on vaarallinen porsaanreikä. Siksi olisi myös 
laadittava hyviä kaupankäynnin ja välitystoiminnan tapoja koskevat ohjeet.

Tarkistus 328
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b) Lisätään 84 a artikla seuraavasti:
"84 a artikla

Komissio julkaisee ohjeet erityisistä 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
hyvistä tuotantotavoista ja erityisistä 
apuaineiden hyvistä tuotantotavoista. 
Tässä tarkoituksessa se neuvottelee 
neuvoston päätöksellä 75/319/ETY 
perustetun lääkevalmistekomitean ja 
neuvoston päätöksellä 75/320/ETY 
perustetun farmasian komitean kanssa ja 
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ottaa huomioon voimassa olevat hyviä 
tuotantotapoja vastaavat järjestelmät, 
joita ovat esimerkiksi HACCP ja 
ISO9001/ISO22000, sekä vapaaehtoiset 
säännöt, joita ovat esimerkiksi EFfCI:n 
hyviä tuotantotapoja koskevat ohjeet ja 
IPEC:n farmaseuttisia apuaineita 
koskevat PQG-ohjeet."

Or. en

Perustelu

Sekä vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin että apuaineisiin olisi sovellettava erityisiä 
Euroopan tasolla kehitettyjä hyviä tuotantotapoja. Komissiota kehotetaan määrittelemään 
hyvät tuotantotavat erikseen vaikuttaville aineille ja apuaineille. Komission olisi otettava 
huomioon sellaiset apuaineiden hyviä tuotantotapoja koskevat ohjeet, jotka vastaavat vaara-
analyysin ja kriittisten valvontapisteiden HACCP- järjestelmää (Hazard analysis and Critical 
Control Points) koskevaa yhteisön lainsäädäntöä sekä kosmeettisten aineiden hyviä 
tuotantotapoja koskevia EFfCI:n (European Federation for Cosmetics Ingredients) ohjeita. 
Näitä sääntöjä voidaan soveltaa myös farmasian alalla.

Tarkistus 329
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
85 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

85 a artikla
Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission 
kanssa ja asianosaisia tahoja kuultuaan 
laadittava lääkkeiden toimittajien 
luotettavuutta koskeva tiedotusstrategia. 
Strategiassa on otettava huomioon 
lääkkeiden toimittamista koskevat erilaiset 
kansalliset lainsäädännöt ja eräisiin 
lääkkeiden toimitustapoihin, kuten 
laittomiin internetkanaviin, liittyvät riskit.

Or. it
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Perustelu

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

Tarkistus 330
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
Osasto VII a (uusi) – 85 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 85 b artiklan jälkeen VII a 
osasto ja 85 c artikla seuraavasti:

"VII a OSASTO
INTERNETMYYNTI

85 c artikla
1. Internetapteekeilta vaaditaan 
toimivaltaisen viranomaisen myöntämä 
erityislupa niissä jäsenvaltioissa, joissa 
niiden toiminta sallitaan.
2. Komissio ottaa käyttöön unionin 
tunnuksen internetin apteekkisivustojen 
etusivua varten, mikä auttaa kansalaisia 
tunnistamaan, onko lääkkeitä myyntiin 
tarjoava verkkosivusto yhteydessä 
valtuutettuun apteekkiin. Tunnus 
linkitetään jäsenvaltion tasolla 
ylläpidettävään keskussivustoon, jonka 
jäsenvaltio perustaa, joka tarjoaa 
sivustolla kävijälle mahdollisuuden 
tarkistaa tunnuksen aitouden ja joka 
antaa taustatietoja lääkkeiden 
internetostojen vaaroista. 
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikilla internetin 
valtuutetuilla apteekkisivustoilla, jotka 
ovat yhteydessä niiden alueella toimiviin 
apteekkeihin, on näkyvillä 1 kohdassa 
tarkoitettu unionin tunnus ja että 
internetin valtuuttamattomia 
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apteekkisivustoja estetään käyttämästä 
tunnusta ja linkitystä 1 kohdassa 
tarkoitetulle keskussivustolle.
4. Komissio panee 2 ja 3 kohdan 
täytäntöön hyväksymällä 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti direktiivin, jolla 
määritellään
– vähimmäisvaatimukset, joiden avulla 
estetään lääkeväärennösten pääsy 
toimitusketjuun ja joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava, jos ne myöntävät lupia 
internetapteekeille; vaatimukset myös 
estävät valtuuttamattomista 
internetlähteistä hankittujen lääkkeiden 
korvaamisen; 
– unionin tunnuksen malli; 
– lääkkeiden internetostojen vaaroja 
koskevien taustatietojen vähimmäissisältö 
ja
– erityiset internetapteekkien lupien 
myöntämistä koskevat 
valvontamenettelyt."

Or. en

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten merkittävin tuloreitti EU:hun, ja näin ollen se olisi 
sisällytettävä direktiivin.

Tarkistus 331
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
Osasto VII a (uusi) – 85 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 85 b artiklan jälkeen VII a 
osasto ja 85 c artikla seuraavasti:
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"VII OSASTO
INTERNETMYYNTI

85 c artikla
1. Komissio ottaa käyttöön laillisten 
postimyyntiapteekkien internetsivustojen 
etusivua varten unionin tunnuksen, jonka 
avulla kansalaiset voivat varmistaa, että 
lääkkeitä myyntiin tarjoava sivusto on 
EU:n lainsäädännön mukainen ja 
yhteydessä rekisteröityyn apteekkiin. 
Tunnus linkitetään jäsenvaltion tasolla 
ylläpidettävään keskussivustoon, jonka 
jäsenvaltio perustaa, joka tarjoaa 
sivustolla kävijälle mahdollisuuden 
tarkistaa tunnuksen aitouden ja joka 
antaa yksityiskohtaista tietoa kyseisen 
postimyyntiapteekin laillisuudesta, 
yhteystiedot lisätietoja ja valituksia varten 
sekä lisäohjeita siitä, kuinka 
postimyyntiapteekin laillisuus voidaan 
todeta esimerkiksi selvittämällä vastaavan 
apteekkarin henkilöys.
Laillisesti unioniin sijoittautuneet lailliset 
postimyyntiapteekit, jotka toimivat 
sisämarkkinoilla, on kirjattava 
eurooppalaiseen tietokantaan, johon 
kussakin jäsenvaltiossa ylläpidettävä 
keskussivusto on yhteydessä.
Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet 121 
a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä 121 b ja 121 c artiklassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti. 
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet, rankaisutoimet 
mukaan lukien, sen varmistamiseksi, että 
kaikilla niiden alueella toimivilla 
laillisilla postimyyntiapteekeilla on 
näkyvillä 1 kohdassa tarkoitettu unionin 
tunnus ja että lääkkeitä myyviä laittomia 
internetsivustoja estetään käyttämästä 
tunnusta ja linkitystä 1 kohdassa 
tarkoitetulle keskussivustolle."

Or. en
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Perustelu

On erittäin tärkeää, että unionin tunnukseen linkitetyt internetsivustot antavat ohjeita siitä, 
kuinka postimyyntiapteekkien laillisuus voidaan tarkistaa. Niillä on oltava yksityiskohtaisia 
unionin tason tietokantoja, joita päivitetään säännöllisesti. Ilmaus "tarpeelliset toimenpiteet" 
ympäristövaliokunnan mietintöluonnoksessa esitetyssä 85 c artiklan 2 kohdan tekstissä on 
oikeudellisesti heikko, ja sitä on parannettava. Direktiivissä on mainittava ankarat 
rankaisutoimenpiteet, kuten sakko- ja vankeusrangaistukset. Kohtaa on laajennettava tässä 
tarkoituksessa.

Tarkistus 332
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
Osasto VII a (uusi) – 85 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 85 b artiklan jälkeen VII a 
osasto ja 85 c artikla seuraavasti:

"VII a OSASTO
INTERNETMYYNTI

85 c artikla
1. Komissio ottaa 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti käyttöön unionin 
tunnuksen internetin apteekkisivustojen 
etusivua varten, mikä auttaa kansalaisia 
tunnistamaan, onko lääkkeitä myyntiin 
tarjoava verkkosivusto yhteydessä 
rekisteröityyn apteekkiin. Tunnus 
linkitetään jäsenvaltion tasolla 
ylläpidettävään keskussivustoon, jonka 
jäsenvaltio perustaa ja joka tarjoaa 
sivustolla kävijälle mahdollisuuden 
tarkistaa tunnuksen aitouden sekä antaa 
taustatietoja lääkkeiden internetostojen 
vaaroista. 
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikilla internetin 
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valtuutetuilla apteekkisivustoilla, jotka 
ovat yhteydessä niiden alueella toimiviin 
apteekkeihin, on näkyvillä 1 kohdassa 
tarkoitettu unionin tunnus ja että 
internetin rekisteröimättömiä 
apteekkisivustoja estetään käyttämästä 
tunnusta ja linkitystä 1 kohdassa 
tarkoitetulle keskussivustolle. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 39. Internet on lääkeväärennösten 
merkittävin tuloreitti EU:hun, ja näin ollen se olisi sisällytettävä direktiivin.

Tarkistus 333
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
Osasto VII a (uusi) – 85 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 85 b artiklan jälkeen VII a 
osasto ja 85 c artikla seuraavasti:

"VII a OSASTO
INTERNETMYYNTI

85 c artikla
1. Komissio ottaa käyttöön unionin 
tunnuksen internetin apteekkisivustojen 
etusivua varten, mikä auttaa kansalaisia 
tunnistamaan, onko lääkkeitä myyntiin 
tarjoava verkkosivusto yhteydessä 
rekisteröityyn apteekkiin. Tunnuksen on 
oltava sellainen, että sitä ei voida 
väärentää, ja siinä on oltava kopiointia 
estäviä ominaisuuksia ja se on linkitettävä 
jäsenvaltion tasolla ylläpidettävään 
keskussivustoon, jonka jäsenvaltio 
perustaa, joka tarjoaa sivustolla kävijälle 
mahdollisuuden tarkistaa tunnuksen 
aitouden ja joka antaa taustatietoja 
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lääkkeiden internetostojen vaaroista. 
Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet 121 
a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä 121 b ja 121 c artiklassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti. 
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikilla internetin 
rekisteröidyillä apteekkisivustoilla, jotka 
ovat yhteydessä niiden alueella toimiviin 
apteekkeihin, on näkyvillä 1 kohdassa 
tarkoitettu unionin tunnus ja että 
internetin rekisteröimättömiä 
apteekkisivustoja estetään käyttämästä 
tunnusta ja linkitystä 1 kohdassa 
tarkoitetulle keskussivustolle. 

Or. en

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten merkittävin tuloreitti EU:hun. Siksi valtuutettujen 
lääkesivustojen turvallisuusominaisuuksien olisi oltava luotettavia ja niihin olisi sisällyttävä 
tunnus, jota ei voida väärentää ja joka estää kopioinnin.

Tarkistus 334
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
Osasto VII a (uusi) – 85 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Lisätään 85 b artiklan jälkeen VII a 
osasto ja 85 c artikla seuraavasti:

VII a OSASTO
INTERNETMYYNTI

85 c artikla
1. Kaikkien lääkkeiden ja lääkinnällisten 
tuotteiden internetmyynti on kiellettävä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
sellaisten päinvastaisten kansallisten 
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määräysten soveltamista, jotka ovat 
voimassa päivänä, jona tämä direktiivi 
tulee voimaan.
2. Komissio toteuttaa toimenpiteitä 
lisätäkseen suuren yleisön tietoisuutta 
terveysriskeistä, jotka liittyvät lääkkeiden 
ostamiseen internetistä.
Komissio toteuttaa nämä toimenpiteet 
121 a – 121 c artiklassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä.
3. Niiden jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
internetmyynnin päivänä, jona tämä 
direktiivi tulee voimaan, on varmistettava, 
että nimetty elin valvoo myyntiä jatkuvasti 
ja ryhtyy oikeustoimiin, mikäli tätä 
direktiiviä rikotaan.

Or. it

Tarkistus 335
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
85 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b) Lisätään 85 d artikla seuraavasti:
"85 d artikla

1. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on lisätä kansalaisen 
tietoisuutta siitä, että lääkkeiden 
ostaminen laillisista 
postimyyntiapteekeista on vähintään yhtä 
turvallista kuin niiden ostaminen yleisölle 
avoimista apteekeista, sairaala-apteekeista 
tai tehdasapteekeista. Jos 
postimyyntiapteekkeja jo on tai niitä on 
suunnitteilla, julkisissa 
tiedotuskampanjoissa olisi kuitenkin 
käsiteltävä myös laittomilta
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internetsivustoilta ostettuihin lääkkeisiin 
liittyviä terveysriskejä, joista olisi 
mainittava ainakin seuraavat:
– terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
antama ohjeistus puuttuu; 
– myytävien lääkkeiden turvallisuudesta 
ja laadusta ei ole varmuutta.
Julkisissa tiedotuskampanjoissa on sen 
vuoksi myös korostettava seuraavia 
turvallisuusominaisuuksia:
– helposti saatavilla olevat luettelot 
valtuutetuista postimyyntiapteekeista;
– täydentävät turvallisuusohjeet siitä, 
kuinka internetsivustojen aitous voidaan 
tarkistaa;
– EU:n tunnuksen käyttö virallisena 
todisteena siitä, että postimyyntiapteekki 
on valtuutettu;
– hakuohjelmien sivustoilla selvästi esillä 
olevat turvaohjeet silloin, kun internetistä 
tehdään lääkkeitä koskeva haku.
Tiedotuskampanjoissa on esitettävä 
tasapuolisesti lääkkeiden sähköiseen 
ostamiseen liittyvät riskit ja edut. 
Postimyyntiapteekkeja on suojeltava 
julkisilta tiedotuskampanjoilta, joissa 
esitetään tahallisesti tai tahattomasti, että 
ne eivät ole turvallisia ja että ne tarjoavat 
huonolaatuisia tuotteita. 
Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet 121 
a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä 121 b ja 121 c artiklassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Julkiset tiedotuskampanjat ovat keskeisellä sijalla annettaessa eurooppalaisille asiakkaille 
tietoa riskeistä, joita liittyy lääkkeiden ostamiseen laittomista postimyyntiapteekeista. Koska 
lailliset verkkoapteekit ovat uhka nykyisille apteekeille, ne ovat jatkuvasti julkisiksi 
tiedotuskampanjoiksi puettujen pelottelukampanjoiden kohteina. Tämän vuoksi suuri yleisö 
saattaa uskoa, että kaikki verkkoapteekit ovat vaarallisia. Postimyyntiapteekit tarvitsevatkin 
suojelua.
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Tarkistus 336
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
85 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b) Lisätään 85 d artikla seuraavasti:
"85 d artikla

1. Komissio hyväksyy 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on lisätä yleisön 
tietoisuutta lääkkeiden internetistä 
ostamiseen liittyvistä riskeistä, kuten
– varoitukset, jotka esitetään internetsivun 
ylälaidassa hakuohjelmissa silloin, kun 
internetistä tehdään lääkkeitä koskeva 
haku;
– yleiset tiedotuskampanjat yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa;
– helposti saatavilla olevat luettelot 
valtuutetuista verkkoapteekeista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 40. On tärkeää lisätä yleisön
tietoisuutta väärennettyjen lääkkeiden vaaroista.

Tarkistus 337
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
85 d artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 b) Lisätään 85 d artikla seuraavasti:
"85 d artikla

1. Komissio toteuttaa toimenpiteitä 
lisätäkseen yleisön tietoisuutta riskeistä, 
jotka liittyvät lääkkeiden ostamiseen 
internetistä, kuten
– yleiset tiedotuskampanjat yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa;

– helposti saatavilla olevat luettelot 
valtuutetuista verkkoapteekeista.

Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet 121 
a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla 
säädöksillä 121 b ja 121 c artiklassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä yleisön tietoisuutta väärennettyjen lääkkeiden vaaroista. Ehdotus, jonka 
mukaan internetsivun ylälaidassa esitetään hakuohjelmissa varoituksia silloin, kun 
internetistä tehdään lääkkeitä koskeva haku, on toimimaton ja epäkäytännöllinen. Muut tähän 
tarkistukseen sisältyvät turvallisuusominaisuudet riittävät lisäämään yleisön tietoisuutta 
lääkeväärennöksistä EU:ssa.

Tarkistus 338
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
85 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 c) Lisätään 85 e artikla seuraavasti:
"85 e artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki lailliset sisämarkkinoilla toimivat 
postimyyntiapteekit noudattavat 
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internetapteekkien palveluja koskevia 
ammatillisia vaatimuksia ja ohjeita, 
mukaan lukien eettiset erityissäännöt. 
Kaikkien postimyyntiapteekkien on 
pidettävä menettelysäännöt selvästi esillä 
internetsivustoillaan ja annettava 
yhteystiedot valituksia varten.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nimetty elin valvoo jatkuvasti lääkkeiden 
internetmyyntiä ja ryhtyy oikeustoimiin, 
rankaisutoimenpiteet mukaan lukien, 
mikäli tätä direktiiviä rikotaan."

Or. en

Perustelu

Euroopan postimyyntiapteekkien järjestön (EAMSP) olisi laadittava eettiset säännöt, sillä se 
on jo määritellyt Royal Pharmaceutical Society of Great Britain -järjestön standardeihin 
perustuvat standardit. Niitä on vuodesta 2003 lähtien käytetty Saksan kansallisena 
standardina (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Nimettyjen valvontaelinten on toimittava yhdessä 
internetin palveluntuottajien kanssa laittomien verkkosivustojen torjumiseksi. Direktiivissä on 
mainittava ankarat rankaisutoimenpiteet, kuten sakko- ja vankeusrangaistukset. Kohtaa on 
laajennettava tässä tarkoituksessa. 

Tarkistus 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 d kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
85 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 d) Lisätään 85 f artikla seuraavasti:
"85 f artikla

Mikään tämän direktiivin säännös ei 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden myyntiä internetissä tai kieltää 
se kokonaan."

Or. en
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Perustelu

Useat jäsenvaltiot rajoittavat nykyään reseptilääkkeiden internetmyyntiä. Nämä rajoitukset on 
voitava säilyttää.

Tarkistus 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 e kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
88 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 e) Lisätään artikla seuraavasti:
"88 a a artikla

Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission 
kanssa ja sidosryhmien edustajia 
kuultuaan laadittava lääketoimitusten 
turvallisuutta koskeva tiedotusstrategia. 
Strategiassa on otettava huomioon 
lääkkeiden toimittamista koskevat erilaiset 
kansalliset säännökset ja eräisiin 
lääkkeiden toimitustapoihin ja laittomaan 
kaupankäyntiin internetissä liittyvät 
riskit."

Or. en

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten pääasiallinen lähde. Kansalaisia pitää varoittaa tilaamasta 
lääkkeitä laittomista kanavista. Olisi erityisesti edistettävä julkisia tiedotustoimia 
jäsenvaltioissa ja koko Euroopassa.

Tarkistus 341
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 e kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
88 a a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 e) Lisätään 88 a artikla seuraavasti: 
"88 a a artikla

 Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa ja sidosryhmiä 
kuultuaan laadittava lääkkeiden 
toimittajien luotettavuutta koskeva 
tiedotusstrategia. Strategiassa on otettava 
huomioon lääkkeiden toimittamista 
koskevat erilaiset kansalliset 
lainsäädännöt ja eräisiin lääkkeiden 
toimitustapoihin, kuten laittomaan 
internetkauppaan, liittyvät riskit.

Or. en

Perustelu

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

Amendment 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

'1. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tulee 
viraston koordinoimana toistuvin ja 
tarvittaessa ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävin tarkastuksin varmistaa, että 
lääkelainsäädännön vaatimuksia 
noudatetaan, ja tarvittaessa antaa 
virallisen lääkevalvontalaboratorion tai 
tähän tarkoitukseen nimetyn laboratorion 
tehtäväksi näytteenottokokeiden 
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suorittaminen. Toimivaltaista 
viranomaista edustavien virkamiesten 
on suoritettava nämä tarkastukset ja 
heillä on oltava toimivalta:
a) tarkastaa [...] tuotantolaitokset ja 
kaupalliset laitokset sekä kaikki 
laboratoriot, joille valmistusluvan 
haltija on 20 artiklan mukaisesti antanut 
tarkastukset tehtäväksi;
b) ottaa näytteitä [...];
c) tutkia mitä tahansa tarkastuksen 
kohteeseen liittyviä asiakirjoja, jollei 
muuta johdu jäsenvaltioissa 21 päivänä 
toukokuuta 1975 voimassa olevista 
säännöksistä, jotka rajoittavat tätä 
mahdollisuutta valmistusmenetelmien 
kuvauksen osalta."

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää tarkentaa tarkastusjärjestelmää ja 
soveltaa sitä yleisesti.

Tarkistus 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

A a) Korvataan 111 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
'2. Toimivaltaisten viranomaisten on [...]
suoritettava toistuvia ja tarvittaessa ilman 
ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia 
lääkkeen valmistuksessa lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistajien, jakelijoiden tai 
maahantuojien tiloissa, valmistusluvan
haltijoiden tiloissa, lääkkeiden 
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kauppiaiden ja välittäjien tiloissa sekä 
apuaineiden valmistajien, maahantuojien 
ja jakelijoiden tiloissa, kun on perusteltu 
syy epäillä viranomaisten hallussa olevien 
tietojen tai aiempien tapausten 
perusteella, että lain tai yleisohjeiden 
velvoitteita ei ole noudatettu. Näitä 
tarkastuksia voidaan tehdä myös 
jäsenvaltion, komission tai viraston 
pyynnöstä."

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää tarkentaa tarkastusjärjestelmää ja 
soveltaa sitä yleisesti.

Tarkistus 344
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 111 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
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.
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
suoritettava tarkastuksia ilman 
ennakkoilmoitusta lääkkeen 
valmistuksessa lähtöaineina käytettävien 
vaikuttavien aineiden valmistajien, 
jakelijoiden tai maahantuojien taikka
myyntiluvan haltijoiden tiloissa ja 
apuaineiden valmistajien, maahantuojien 
tai jakelijoiden tiloissa, kun 
viranomaisella on perusteita epäillä, että 
47 artiklassa tarkoitettuja hyvien 
tuotantotapojen periaatteita ja 
yleisohjeita ei ole noudatettu. Näitä 
tarkastuksia voidaan tehdä myös 
jäsenvaltion, komission tai viraston 
pyynnöstä.
Toimivaltainen viranomainen myös 
suorittaa tarkastuksia ilman 
ennakkoilmoitusta kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden ja 
apuaineiden valmistajien tiloissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 42. Kun 27 jäsenvaltiota sekä 
Yhdysvallat, Kanada ja Sveitsi yhdistävät resurssinsa ja EMEA toimii koordinoijana, jokainen 
unionin ulkopuolelle sijoittautunut vaikuttavan farmaseuttisen aineen valmistaja voidaan 
tarkastaa ja torjua tehokkaasti näiden aineiden väärentämistä.

Tarkistus 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 111 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
suoritettava rutiinitarkastuksia tai
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tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta 
lääkkeen valmistuksessa lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistajien, jakelijoiden tai 
maahantuojien tiloissa, myyntiluvan 
haltijoiden tiloissa ja apuaineiden 
valmistajien, maahantuojien tai 
jakelijoiden tiloissa, kun viranomaisella 
on perusteita epäillä, että 47 artiklassa 
tarkoitettuja hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ei ole 
noudatettu. Tarkastusten tekeminen on 
myös pakollista, jos jäsenvaltio, komissio 
tai virasto pyytää sitä.
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
suoritettava tarkastuksia ilman 
ennakkoilmoitusta kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden ja 
apuaineiden valmistajien tiloissa. 

Or. en

Perustelu

Jonkin verran muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 2. Tarkastuksien on oltava pakollisia, 
jos jäsenvaltio, komissio tai virasto niitä pyytävät.

Tarkistus 346
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
Toimivaltaisella viranomaisella on 
valvontajärjestelmä, jonka vastuulla ovat 
seuraavat tehtävät:



PE439.860v01-00 44/63 AM\808656FI.doc

FI

– unionissa tehtävät säännölliset 
tarkastukset lääkkeen valmistuksessa 
lähtöaineina käytettävien vaikuttavien 
aineiden valmistajien ja maahantuojien 
tiloissa ja
– näiden tarkastusten tehokas seuranta.
Toimivaltaisen viranomaisen on voitava 
tarkastaa apuaineiden valmistajien ja 
maahantuojien tilat, kun viranomaisella 
on perusteita epäillä, että 47 artiklassa 
tarkoitettuja hyvien tuotantotapojen 
periaatteita ja yleisohjeita ei ole 
noudatettu.
Tarkastuksia voidaan myös tehdä 
lääkealan myyntiluvan haltijoiden, 
jakelijoiden ja välittäjien tiloissa.
Jäsenvaltio, komissio tai virasto voi 
pyytää tarkastuksen suorittamista 
yhteisössä tai EU:n ulkopuolisissa maissa.

Or. es

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tehostaa kaikkien niiden elinten valvontaa, joiden työ 
vaikuttaa lääkkeiden laatuun, mutta kuitenkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

Tarkistus 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokaisen 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkastuksen jälkeen toimivaltaisen 
viranomaisen on laadittava kertomus siitä, 
noudattaako valmistaja, maahantuoja tai
tukkukauppias 47 artiklassa tarkoitettuja
hyvien tuotantotapojen periaatteita ja
yleisohjeita ja 84 artiklassa tarkoitettuja
hyvien jakelutapojen periaatteita ja 

3. Jokaisen 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkastuksen jälkeen toimivaltaisen 
viranomaisen on laadittava kertomus siitä, 
noudattaako valmistaja, maahantuoja, 
tukkukauppias, kauppias tai välittäjä 47 ja 
84 artiklassa tarkoitettuja hyvien tuotanto-, 
jakelu-, kaupankäynti- ja välitystapojen
periaatteita ja yleisohjeita tai täyttääkö 
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yleisohjeita tai täyttääkö myyntiluvan 
haltija IX osastossa vahvistetut 
vaatimukset.

myyntiluvan haltija IX osastossa 
vahvistetut vaatimukset.

Tarkastuksen suorittaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava näiden 
kertomusten sisältö sille valmistajalle, 
maahantuojalle, myyntiluvan haltijalle tai
tukkukauppiaalle, johon tarkastus 
kohdistuu.

Tarkastuksen tehneen toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kertomusten 
sisältö sille valmistajalle, maahantuojalle, 
myyntiluvan haltijalle, tukkukauppiaalle,
kaupankäyntiluvan haltijalle tai 
välitysluvan haltijalle, johon tarkastus 
kohdistuu.

Ennen kertomuksen antamista 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
kyseiselle valmistajalle, maahantuojalle, 
myyntiluvan haltijalle tai tukkukauppiaalle 
tilaisuus esittää huomioita.”

Ennen kertomuksen antamista 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
kyseiselle valmistajalle, maahantuojalle, 
myyntiluvan haltijalle, tukkukauppiaalle, 
kauppiaalle tai välittäjälle tilaisuus esittää 
huomioita."

Or. en

Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices), kun taas kauppiaiden 
ja välittäjien ei tarvitse noudattaa mitään yhtenäisiä hyviä toimintatapoja. Jakeluketjun 
"heikoimman linkin" vahvistamiseksi olisi tärkeää, että kauppiaat ja välittäjät noudattaisivat 
sellaisia hyviä kaupankäynti- ja jakelutapoja, jotka olisi erityisesti määritelty lääkkeiden 
kauppaan ja välitykseen osallistuvia henkilöitä ja yhteisöjä varten.

Tarkistus 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusta seuraavien 90 päivän aikana 
valmistajalle, maahantuojalle tai 
tukkukauppiaalle annetaan hyviä 
tuotantotapoja tai hyviä jakelutapoja
koskeva todistus, jos tarkastuksen 
perusteella voidaan todeta, että kyseinen

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusta seuraavien 90 päivän aikana 
valmistajalle, maahantuojalle,
tukkukauppiaalle, kauppiaalle tai 
välittäjälle annetaan hyviä tuotanto-, 
jakelu-, kaupankäynti- tai välitystapoja
koskeva todistus, jos tarkastuksen 
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taho noudattaa hyvien tuotantotapojen tai 
hyvien jakelutapojen periaatteita ja 
yleisohjeita sellaisina kuin niistä säädetään 
yhteisön lainsäädännössä.

perusteella voidaan todeta, että kyseinen 
taho noudattaa hyvien tuotanto-, jakelu-, 
kaupankäynti- tai välitystapojen
periaatteita ja yleisohjeita sellaisina kuin 
niistä säädetään yhteisön lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices), kun taas kauppiaiden 
ja välittäjien ei tarvitse noudattaa mitään yhtenäisiä hyviä toimintatapoja. Jakeluketjun 
"heikoimman linkin" vahvistamiseksi olisikin tärkeää, että kauppiaat ja välittäjät 
noudattaisivat sellaisia hyviä kaupankäynti- ja jakelutapoja, jotka olisi erityisesti määritelty 
lääkkeiden kauppaan ja välitykseen osallistuvia henkilöitä ja yhteisöjä varten.

Tarkistus 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on talletettava 
myöntämänsä hyviä tuotantotapoja ja 
hyviä jakelutapoja koskevat todistukset 
yhteisön tietokantaan, jota virasto hallinnoi 
yhteisön puolesta.

6. Jäsenvaltioiden on talletettava 
myöntämänsä hyviä tuotanto-, jakelu-,
kaupankäynti- ja välitystapoja koskevat 
todistukset yhteisön tietokantaan, jota 
virasto hallinnoi yhteisön puolesta.

Or. en

Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices), kun taas kauppiaiden 
ja välittäjien ei tarvitse noudattaa mitään yhtenäisiä hyviä toimintatapoja. Jakeluketjun 
"heikoimman linkin" vahvistamiseksi olisikin tärkeää, että kauppiaat ja välittäjät 
noudattaisivat sellaisia hyviä kaupankäynti- ja jakelutapoja, jotka olisi erityisesti määritelty 
lääkkeiden kauppaan ja välitykseen osallistuvia henkilöitä ja yhteisöjä varten.
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Tarkistus 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden on talletettava 
myöntämänsä hyviä tuotantotapoja ja 
hyviä jakelutapoja koskevat todistukset 
yhteisön tietokantaan, jota virasto hallinnoi 
yhteisön puolesta.

(6) Jäsenvaltioiden on talletettava 
myöntämänsä hyviä tuotanto-, jakelu-,
kaupankäynti- ja välitystapoja koskevat 
todistukset yhteisön tietokantaan, jota 
virasto hallinnoi yhteisön puolesta.
(Jos tarkistus hyväksytään, vastaava 
muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan olla varmoja, että kaikilla toimitusketjun toimijoilla on tarvittavat luvat, kunkin 
toimitusketjuun osallistuvan toimijan olisi Euroopan lääkeviraston perustaman ja ylläpitämän 
keskustietokannan avulla tarkistettava, että niiden kumppanit täyttävät vaatimukset. 

Tarkistus 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen 
perusteella päätellään, että kyseinen toimija 
ei noudata hyvien tuotantotapojen tai 
hyvien jakelutapojen periaatteita ja 
yleisohjeita sellaisina kuin niistä säädetään 
yhteisön lainsäädännössä, tämä tieto 
lisätään 6 kohdassa tarkoitettuun yhteisön 
tietokantaan."

7. Jos 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen 
perusteella päätellään, että kyseinen toimija 
ei noudata hyvien tuotanto-, jakelu-, 
kaupankäynti- tai välitystapojen
periaatteita ja yleisohjeita sellaisina kuin 
niistä säädetään yhteisön lainsäädännössä, 
tämä tieto lisätään 6 kohdassa tarkoitettuun 
yhteisön tietokantaan."

Or. en
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Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices), kun taas kauppiaiden 
ja välittäjien ei tarvitse noudattaa mitään yhtenäisiä hyviä toimintatapoja. Jakeluketjun 
"heikoimman linkin" vahvistamiseksi olisikin tärkeää, että kauppiaat ja välittäjät 
noudattaisivat sellaisia hyviä kaupankäynti- ja jakelutapoja, jotka olisi erityisesti määritelty 
lääkkeiden kauppaan ja välitykseen osallistuvia henkilöitä ja yhteisöjä varten.

Tarkistus 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
111a artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa yksityiskohtaiset ohjeet, 
joissa vahvistetaan 111 artiklassa 
tarkoitettuja tarkastuksia koskevat 
periaatteet.

Komissio antaa yksityiskohtaiset ohjeet, 
joissa vahvistetaan 111 artiklassa 
tarkoitettuja tarkastuksia ja erityisesti 
unionin ja/tai jäsenvaltioiden 
tarkastuksista vastaavia elimiä koskevat 
periaatteet.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että ensimmäinen tarkastus tehdään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
kolmas maa on lisätty 111 b artiklassa tarkoitettuun luetteloon. Tarkastus pitäisi kuitenkin 
tehdä jo ennen maan lisäämistä luetteloon erityisesti sen vuoksi, että 51 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti EU:n yrityksissä työskenteleviä pätevyysvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei vaadita 
suorittamaan tarkistuksia tuotteille, jotka ovat peräisin maista, joiden kanssa yhteisö tehnyt 
sopimuksia, jotka takaavat, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. 

Tarkistus 353
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 b artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio voi tekemällään päätöksellä 
lisätä kolmannen maan tämän pyynnöstä
luetteloon, jos yhteisöön vietäviä 
vaikuttavia aineita koskevalla kyseisen 
maan lainsäädännöllä ja vastaavilla 
valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteillä
varmistetaan vastaavantasoinen 
kansanterveyden suojelu kuin yhteisössä. 
Erityisesti on otettava huomioon 
seuraavat:

1. Komissio voi kolmannen maan 
pyynnöstä arvioida, voidaanko yhteisöön 
vietäviä vaikuttavia aineita ja apuaineita
koskevalla kyseisen maan lainsäädännöllä 
ja vastaavilla valvonta- ja 
täytäntöönpanotoimenpiteillä varmistaa
vastaavantasoinen kansanterveyden suojelu 
kuin unionissa. Jos arviointi vahvistaa 
tämän, kolmas maa lisätään luetteloon 
komission tekemällä päätöksellä.
Arvioinnissa on erityisesti otettava 
huomioon seuraavat:

Or. en

Tarkistus 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 b artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tekemällään päätöksellä 
lisätä kolmannen maan tämän pyynnöstä 
luetteloon, jos yhteisöön vietäviä 
vaikuttavia aineita koskevalla kyseisen 
maan lainsäädännöllä ja vastaavilla 
valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteillä 
varmistetaan vastaavantasoinen 
kansanterveyden suojelu kuin yhteisössä. 
Erityisesti on otettava huomioon seuraavat:

1. Komissio voi tekemällään päätöksellä 
lisätä kolmannen maan tämän pyynnöstä ja 
111 a artiklan mukaisesti tarkastuksista 
vastaavien elinten tekemän tarkastuksen 
tyydyttävän lopputuloksen perusteella 
luetteloon, jos yhteisöön vietäviä 
vaikuttavia aineita koskevalla kyseisen 
maan lainsäädännöllä ja vastaavilla 
valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteillä 
varmistetaan vastaavantasoinen 
kansanterveyden suojelu kuin yhteisössä. 
Erityisesti on otettava huomioon seuraavat:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon 51 artiklan 2 kohdassa vahvistettu poikkeus, ensimmäisen 
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tarkastuksen tekeminen kolmen vuoden kuluttua siitä, kun maa on lisätty 111 b artiklan 
mukaiseen luetteloon, johtaisi siihen, että nämä tuotteet saatettaisiin EU:n markkinoille ja 
toimitettaisiin kuluttajille ilman minkäänlaista valvontaa.

Tarkistus 355
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hyviä tuotantotapoja koskevien 
tarkastusten säännöllisyys;

b) hyviä tuotantotapoja koskevien 
toistuvien ja ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävien tarkastusten säännöllisyys;

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 356
Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio antaa 121 artiklan 2 
kohdassa asetetun menettelyn mukaisesti 
ohjeet, joissa määritellään 
yksityiskohtaisesti 1 kohdan a–d 
alakohdassa asetetut vaatimukset.

(2 ) Komissio hyväksyy 121 a artiklassa 
tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 
121 b ja 121 c artiklassa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti perusteet, joissa 
määritellään yksityiskohtaisesti 1 kohdan 
a–d alakohdassa asetetut vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
111 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio tarkastaa yhteistyössä 
viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa säännöllisesti, 
täyttyvätkö 1 kohdassa asetetut 
edellytykset. Ensimmäinen tarkastus 
tehdään viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun maa on sisällytetty 1 
kohdan mukaiseen luetteloon."

(3) Komissio tarkastaa yhteistyössä 
viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten kanssa säännöllisesti, 
täyttyvätkö 1 kohdassa asetetut 
edellytykset. Ensimmäinen tarkastus 
tehdään sen varmistamiseksi, että 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, 
ja se toistetaan säännöllisesti ja vähintään 
kolmen vuoden välein."

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon 51 artiklan 2 kohdassa vahvistettu poikkeus, ensimmäisen 
tarkastuksen tekeminen kolmen vuoden kuluttua siitä, kun maa on lisätty 111 b artiklan 
mukaiseen luetteloon, johtaisi siihen, että nämä tuotteet saatettaisiin EU:n markkinoille ja 
toimitettaisiin kuluttajille ilman minkäänlaista valvontaa.

Tarkistus 358
Andres Perello Rodriguez

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
myönnettävä 46 artiklan f alakohdassa ja 
80 artiklan b alakohdassa tarkoitettu 
hyväksyminen, jos hakija voi osoittaa 
kykenevänsä tarkistamaan hyvien 
tuotantotapojen tai, tukkukauppiaiden 
ollessa kyseessä, hyvien jakelutapojen 

Poistetaan.
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noudattamisen.

Or. es

Perustelu

Ei voida pitää tehokkaana toimintatapana hyväksyä tarkastajia sen varmistamiseksi, että 
vaikuttavien aineiden valmistajat noudattavat hyviä tuotantotapoja tai että noudatetaan hyviä 
jakelutapoja, koska se vaatisi paljon resursseja eikä kuitenkaan antaisi kansalaisille mitään 
lisätakeita heidän suojelustaan. 

Tarkistus 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
myönnettävä 46 artiklan f alakohdassa ja 
80 artiklan b alakohdassa tarkoitettu 
hyväksyminen, jos hakija voi osoittaa 
kykenevänsä tarkistamaan hyvien 
tuotantotapojen tai, tukkukauppiaiden 
ollessa kyseessä, hyvien jakelutapojen 
noudattamisen.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
myönnettävä 46 artiklan f alakohdassa ja 
80 artiklan b alakohdassa tarkoitettu 
hyväksyminen, jos hakija voi osoittaa 
kykenevänsä tarkistamaan hyvien 
tuotantotapojen, tukkukauppiaiden ollessa 
kyseessä hyvien jakelutapojen, 
kauppiaiden ollessa kyseessä hyvien 
kaupankäyntitapojen tai välittäjien ollessa 
kyseessä hyvien välitystapojen 
noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Valmistajien on nykyään noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices) 
ja tukkukauppiaiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practices), kun taas kauppiaiden 
ja välittäjien ei tarvitse noudattaa mitään yhtenäisiä käytäntöjä tai ohjeita. Jakeluketjun 
"heikoimman linkin" vahvistamiseksi olisikin tärkeää, että kauppiaat ja välittäjät 
noudattaisivat sellaisia hyviä kaupankäynti- ja jakelutapoja, jotka olisi erityisesti määritelty 
lääkkeiden kauppaan ja välitykseen osallistuvia henkilöitä ja yhteisöjä varten.
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Tarkistus 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
118 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Direktiiviä soveltaessaan jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen yhteistyön lääkkeistä 
vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja 
tulliviranomaisten välillä."

1. Direktiiviä soveltaessaan jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen yhteistyön lääkkeistä 
vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja 
tulliviranomaisten välillä. Jäsenvaltioiden 
on yhteistyössä terveydenhuollon ja myös 
farmasian alan ammattihenkilöiden 
kanssa toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
tullivirkailijat saavat koulutusta 
lääkeväärennöksiin liittyvissä asioissa. 
Toimien koordinointia tehostetaan 
komission toteuttamien kansainvälisten 
yhteistyöohjelmien avulla. 
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tullivirkailijoilla on tarvittavat resurssit 
käytettävissään ja erityisesti että heillä on 
lääkeväärennösten tunnistamiseen 
tarvittavat tekniset välineet.
3. Komissio laatii toteutetuista toimista 
kertomuksen 3 vuotta tämän direktiivin 
julkaisun jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Tullivirkailijoiden koulutus on tehokas lääkkeiden väärentämisen torjumiskeino. Siksi on 
huolehdittava, että tullivirkailijat saavat tarvittavaa koulutusta. Lisäksi tullivirkailijoilla on 
oltava käytössään tekniset välineet, joiden avulla he voivat hoitaa tehtävänsä 
mahdollisimman tehokkaasti.



PE439.860v01-00 54/63 AM\808656FI.doc

FI

Tarkistus 361
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

118 b a artikla

Edellä 118 b artiklassa tarkoitettujen 
seuraamusten olisi vastattava niitä 
seuraamuksia, joita tyypillisesti 
sovelletaan huumeisiin liittyviin laittomiin 
tekoihin, ja niiden olisi oltava 
vastaavanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa ja 
lääkinnällisten tuotteiden väärentämistä 
ja vastaavia kansanterveydellisiä uhkia 
aiheuttavia rikoksia koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus korvaa mietintöluonnoksen tarkistuksen 44.

Tarkistus 362
Marina Yannakoudakis

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

Komission teksti Tarkistus

118 b a artikla
Komissio perustaa komission, EMEA:n ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen verkoston 
varmistaakseen tietojen vaihdon 
toimenpiteistä, joita on toteutettu 
lääkkeiden väärentämisen torjumiseksi, ja 
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myös käytössä olevista 
seuraamusjärjestelmistä. Verkosto pyrkii 
määrittelemään parhaat käytännöt ja 
edistää yhteistyön lisäämistä 
ennaltaehkäisyn ja lainvalvonnan alalla. 
Komissio, EMEA ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset raportoivat 
toteuttamistaan toimista verkostolle. 

Or. en

Perustelu

Tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto auttaa parantamaan lainvalvontaa ja luomaan 
yhdenmukaisen seuraamusjärjestelmän koko EU:hun. On kuitenkin tarpeen, että komissio, 
EMEA ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset raportoivat toteuttamistaan toimista 
vuosittain tälle verkostolle.

Tarkistus 363
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

118 b a artikla
Komissio varmistaa, että epäilyttävien 
tuotteiden takavarikointi ei vaikeuta 
laillisten rinnakkaislääkkeiden kauppaa.
Komissio varmistaa tulliviranomaisten 
toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden 
loukkaavan tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden 
suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22 
päivänä heinäkuuta 2003 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
mukaisesti, että epäilyttävät tuotteet 
voidaan ottaa haltuun lyhyeksi ajaksi 
tarvittavien tarkastusten tekemiseksi ja 
sen toteamiseksi, ovatko tuotteet, kuten
vaikuttavat farmaseuttiset aineet, 
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väärennettyjä. 

Or. en

Perustelu

Lääkeväärennösten kauppa on maailmanlaajuista; väärennetyt tuotteet kulkevat 
kauttakulkualueiden kautta, joiden valvontaa on tehostettava vaikeuttamatta laillista 
kauppaa. Tulliviranomaisten on huolehdittava potilaiden turvallisuudesta, koska 
lääkeväärennösten levittämiseen ja käyttöön liittyy kansanterveydellisiä uhkia. Asiassa on 
toimittava yhteistyössä näiden tuotteiden vaikutuspiirissä olevien kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

118 b a artikla
Komissio tukee yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa yleissopimuksen laatimista 
lääkkeiden väärentämisen torjunnasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa, 
jotta väärentämiseen syyllistyneitä 
voitaisiin rankaista ankarammin. 

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 365
Françoise Grossetête

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

118 artiklan b a alakohta
Komissio kehittää yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa yhteistä toimintaa sellaisten 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, joissa on 
kauttakuljetusalueita, joille lääkkeitä 
varastoidaan.
Komissio varmistaa, että epäilyttävien 
tuotteiden takavarikointi ei vaikeuta 
laillisten rinnakkaislääkkeiden kauppaa. 
Komissio sallii kansainvälisen yhteistyön 
puitteissa epäilyttävien tuotteiden 
haltuunoton tarvittavien tarkastusten 
tekemiseksi. 

Or. fr

Perustelu

Kauttakuljetusalueiden valvontaan yhteistyössä kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Ongelmaan on puututtava 
ensisijaisesti kansanterveydellisistä syistä, koska lääkeväärennösten levittämiseen liittyy 
vaaroja. Paikallisviranomaisten kanssa on syytä tehdä yhteistyötä, ja potilaiden suojelusta on 
huolehdittava.

Tarkistus 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
Article 118 b b (new)

Komission teksti Tarkistus

118 artiklan b b alakohta
Komissio toteuttaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa suurelle yleisölle 
suunnatun tiedotuskampanjan lääkkeiden 
väärentämiseen liittyvistä vaaroista ja 
myös internetin vaaroista. 
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Or. fr

Perustelu

Koska kyseessä on kansanterveydellinen uhka ja koska lääkeväärennöksiä kaupataan yhä 
enemmän internetissä ja väärentäjien toiminta lisääntyy, on tärkeää tehostaa tiedottamista 
lääkkeiden väärentämiseen liittyvistä vaaroista. 

Tarkistus 367
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

17 a) Lisätään 121a artikla seuraavasti: 
121 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1) Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 52 b 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.
2) Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3) Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 121 b ja 
121 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 368
Marisa Matias

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

17 a) Lisätään121 b artikla seuraavasti: 
121 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen
1) Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 52 b artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2) Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä ja ilmoittaa samalla, 
mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee, ja mainitsee 
mahdolliset peruuttamisen syyt. 
3) Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

Or. en

Tarkistus 369
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

17 a) Lisätään 121 c artikla seuraavasti: 
112 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
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1) Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kuukaudella. 
2) Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
3) Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 370
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta millään 
tavalla jäsenvaltioiden oikeuteen rajoittaa 
lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden 
myyntiä internetissä tai kieltää se 
kokonaan.

Or. it

Perustelu

Nykyisin useimmat jäsenvaltiot ovat rajoittaneet lääkkeiden myyntiä internetissä. Tällaisilla 
rajoituksilla muun muassa vähennetään väärentäjien tilaisuuksia tuoda lääkeväärennöksiä 
yleisesti saataville. Kansanterveyden vuoksi ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitää sallia 
rajoitusten pitäminen voimassa.
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Tarkistus 371
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä säädöksessä vahvistetut 
internetapteekkien 
turvallisuusominaisuudet on otettava 
käyttöön viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä. Komissio toimittaa 
lisäksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle arviointikertomuksen 
direktiivin 2001/83/EY 54 artiklan o 
kohdassa tarkoitettujen turvamerkintöjen 
ja myös internetapteekkien 
turvaominaisuuksien soveltamisesta ja 
niiden arvioidusta vaikutuksesta 
väärennettyjen lääkkeiden määrän 
vähenemiseen laillisessa toimitusketjussa 
Euroopassa. Kertomuksessa on oltava 
arvio muihin luokkiin kuuluvien 
lääkkeiden turvamerkinnöistä, myös 
direktiivin 2001/83/EY VI osastossa 
määriteltyjen ilman lääkemääräystä 
saatavien lääkkeiden, sekä 
internetapteekkien turvaominaisuuksista. 
Tarvittaessa komissio esittää ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuoden kuluessa kertomuksen julkaisusta. 

Or. en

Perustelu

Internetapteekeilla on merkittävä rooli lääkeväärennösten kaupassa, ja siksi niiden sivustoilla 
käyttöön otettavia turvallisuusominaisuuksia olisi tarkasteltava kahden vuoden kuluttua.
Tietyt käsikauppalääkkeet ovat alttiina väärentämiselle, minkä vuoksi myös niitä olisi 
arvioitava, ja komission olisi tässä yhteydessä myös tarkasteltava mahdollisuutta ottaa ne 
mukaan riskianalyysin perusteella.
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Tarkistus 372
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen direktiivin 
2001/83/EY 54 artiklan o kohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
soveltamisesta ja niiden arvioidusta 
vaikutuksesta väärennettyjen lääkkeiden 
määrän vähenemiseen unionin laillisessa 
toimitusketjussa. Kertomuksessa on oltava 
arvio muihin luokkiin kuuluvien 
lääkkeiden turvamerkinnöistä, myös 
direktiivin 2001/83/EY VI osastossa 
määriteltyjen ilman lääkemääräystä 
saatavien lääkkeiden.

Or. fr

Perustelu

Kaikki lääkkeet ovat erityistuotteita, joiden väärentämisellä voi olla tuhoisia seurauksia 
potilaille.

Tarkistus 373
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikään tämän direktiivin säännös ei 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden myyntiä internetissä tai kieltää 
se kokonaan.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden selvä enemmistö rajoittaa nykyisin reseptilääkkeiden myyntiä internetissä.
Kansanterveyden vuoksi ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitää sallia rajoitusten 
pitäminen voimassa.

Tarkistus 374
Crescenzio Rivellini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tämä 
direktiivi ei mitenkään vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen rajoittaa 
lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden 
myyntiä internetissä.

Or. it

Perustelu

Nykyisin useimmat jäsenvaltiot ovat rajoittaneet lääkkeiden myyntiä internetissä. Tällaisilla 
rajoituksilla on tehokkaasti vähennetty väärentäjien tilaisuuksia tuoda lääkeväärennöksiä 
yleisesti saataville. Kansanterveyden vuoksi sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti pitää sallia rajoitusten pitäminen voimassa, jos ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
lääkkeiden väärentämisen estämisessä.


