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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tunnistetiedoiltaan, tuotehistorialtaan tai 
alkuperältään väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen 
toimitusketjuun
(KOM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0668),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0513/2008),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. toteaa, että ehdotetun direktiivin tiettyjen, täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymistä 
koskevien säännösten sanamuotoa on mukautettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 ja 291 artiklan perusteella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 
artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 
ja 152 artiklan,

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteena on lääkkeiden sisämarkkinoiden toimivuuden ohella myös 
varmistaa kansanterveyden korkeatasoinen suojelu Euroopan unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisössä on hälyttävästi tullut ilmi 
yhä enemmän sellaisia lääkkeitä, joiden 
tunnistetiedot, tuotehistoria tai alkuperä on 
väärennetty. Nämä tuotteet sisältävät 
tavallisesti kelvottomia tai vääriä 
vaikuttavia ainesosia, ei ollenkaan 
vaikuttavia ainesosia tai väärässä suhteessa 
annosteltuja vaikuttavia ja muita ainesosia 
ja aiheuttavat näin ollen merkittävän uhkan 
kansanterveydelle.

(2) Yhteisössä on hälyttävästi tullut ilmi 
yhä enemmän sellaisia lääkkeitä, joiden 
tunnistetiedot, tuotehistoria tai alkuperä on 
väärennetty. Nämä tuotteet sisältävät 
tavallisesti kelvottomia tai vääriä 
vaikuttavia ainesosia, ei ollenkaan 
vaikuttavia ainesosia tai väärässä suhteessa 
annosteltuja vaikuttavia ja muita ainesosia 
ja aiheuttavat näin ollen merkittävän uhkan 
kansanterveydelle sekä heikentävät yleisön 
luottamusta lääkkeisiin.

Or. en

Perustelu

Lääkeväärennökset voivat merkittävästi heikentää yleisön luottamusta lääkkeisiin. 
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Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevien säännösten 
soveltamista, ja sen tavoitteena on 
erityisesti estää lääkeväärennösten pääsy 
lailliseen jakeluketjuun.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi keskityttävä kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi 
käsitellä mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin liittyviä ongelmia.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
tuettava lääkkeiden väärentämistä ja 
vastaavanlaisia kansanterveydelle uhkia 
aiheuttavia rikoksia koskevaa Euroopan 
neuvoston uutta yleissopimusehdotusta, 
jonka odotetaan olevan avoinna 
allekirjoittamista varten vuonna 2010.

Or. en

Perustelu

Sellainen yleissopimuksen muodossa oleva kansainvälinen oikeudellinen väline on tarpeen, 
joka on tarkoitettu lääkerikollisuutta koskevan uuden rikoksen sisältävän uuden 
lainsäädännön käyttöön ottamiseen, erityisten seuraamusten säätämiseen väärentämisestä ja 
lääkkeiden laadun huonontamisesta sekä sellaisten oikeudenkäyttövaltaa sääntelevien 
sääntöjen vahvistamiseen, jotka mahdollistavat lääkerikosten uhrien etujen huomioon 
ottamisen.
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Todellisen fyysisen sijaintinsa 
salaavilta sivustoilta internetistä 
ostettujen lääkkeiden arvioidaan olevan 
väärennettyjä yli 50 prosentissa 
tapauksista. Näin ollen olisi tehtävä ero 
laillisten postimyynti- tai 
internetapteekkien ja valvomattomien 
internetostojen kautta toimivan laittoman 
toimitusketjun välillä. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että nimetyt elimet 
valvovat jatkuvasti lääkkeiden 
internetmyyntiä. 

Or. en

Perustelu

Koska jotkin jäsenvaltiot tunnustavat internetmyynnin osaksi laillista toimitusketjua, 
internetmyynti on otettava huomioon. Maailman terveysjärjestön asettama, kansainvälisen 
lääkeväärennösten torjuntaa käsittelevä erityisryhmä (IMPACT-työryhmä) on arvioinut, että 
fyysisen sijaintinsa salaavilta laittomilta sivustoilta internetistä ostetut lääkkeet ovat 
väärennettyjä yli 50 prosentissa tapauksista. Tätä tilannetta ei näin ollen saisi jättää 
ottamatta huomioon, vaan sen olisi oltava osa direktiiviä.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Euroopan kansalaiset olisi 
saatettava tietoisiksi vaarasta, joka 
kohdistuu heidän terveyteensä, jos he 
tilaavat tuotteita valvomattomilta 
internetsivustoilta tai laittoman 
toimitusketjun kautta. Komission olisi 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettava toimenpiteitä lisätäkseen 
yleisön tietoisuutta riskeistä, jotka liittyvät 
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lääkkeiden ostamiseen internetistä.
Valistuskampanjoilla kansalaisille olisi 
tiedotettava, onko heidän 
internetapteekkinsa virallisesti valtuutettu 
ja julkisten viranomaisten valvoma.

Or. en

Perustelu

Tiedostamisen lisääminen on ratkaiseva osatekijä, kun torjutaan väärennettyjen lääkkeiden 
toimittamista internetmyynnin kautta. Tiedotusaloitteet ovat ratkaisevia, koska tiedostava ja 
asiantunteva kuluttaja pystyy välttämään väärennettyjen lääkkeiden ostamista.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Kuljettajat ovat tärkeä osa jakeluketjua. Komissio yrittää korostaa enemmän sellaisia 
toimintoja kuten kaupankäyntiä ja välittämistä, koska nämä ovat todellinen heikko kohta, sillä 
niihin ei vielä liity tilintekovelvollisuutta ja vastuuta. Näin ollen on tärkeää, että sekä 
kauppiaat että välittäjät nimenomaisesti mainitaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
jäljitettävyyden varmistamiseen tarkoitetut
pakolliset turvamerkinnät. Kun 
reseptilääkkeille otetaan käyttöön 
pakollisia turvamerkintöjä, olisi 
asianmukaisesti otettava huomioon 
tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden ja apuaineiden, 
ominaisuudet.

Tähän sisältyy myös niiden hinnasta 
johtuva väärennösten riski sekä aiemmat 
tapaukset yhteisössä ja muualla, 
väärennösten vaikutus kansanterveyteen 
kyseisten tuotteiden erityisluonne 
huomioon otettuna sekä hoidettavan 
sairauden vaikeusaste.
Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen direktiivin 
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2001/83/EY 54 artiklan o kohdassa 
tarkoitettujen turvamerkintöjen 
soveltamisesta ja niiden arvioidusta 
myötävaikutuksesta väärennettyjen 
lääkkeiden lukumäärän vähentämiseen 
laillisessa toimitusketjussa Euroopassa.
Kertomuksessa on oltava arvio muihin 
luokkiin kuuluvien lääkkeiden 
turvamerkinnöistä, myös direktiivin 
2001/83/EY VI osastossa määriteltyjen 
ilman lääkemääräystä saatavien 
lääkkeiden. 

Or. en

Perustelu

Suunniteltujen turvamerkintöjen vaikutusta olisi arvioitava viiden vuoden kuluttua. Tämän 
pitäisi mahdollistaa sen arvioiminen, minkä verran ne ovat myötävaikuttaneet väärennettyjen 
lääkkeiden vähentämiseen laillisessa toimitusketjussa. Tämän arvioinnin yhteydessä olisi 
oltava mahdollista ulottaa EU:n laajuiset yhdenmukaistetut turvamerkinnät koskemaan myös 
ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä. Tällä hetkellä on järkevää ja riittävää rajoittaa 
turvamerkintöjen soveltaminen reseptilääkkeisiin. Tarpeetonta sääntelytaakkaa olisi 
vältettävä, jottei eurooppalaisille kuluttajille aiheutettaisi korkeampia kustannuksia.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Riskiin perustuvan lähestymistavan soveltamiseksi turvamerkinnät on luokiteltava 
erityyppisten lääkkeiden väärentämiseen liittyvän riskin mukaisesti. Tällä tarkistuksella 
varmistetaan, että tämä on mahdollista teknisesti neutraalin suhtautumistavan säilyttäen.
Lisäksi sen varmistamiseksi, että uudelleenpakkaajien käyttämät alkuperäiset ja uudet 
turvamerkinnät todella ovat yhdenmukaisia, tässä direktiivissä on esitettävä yhdenmukaisten 
merkintöjen eri luokat tietyin perustein.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudelleenpakkaajien olisi edellytettävä noudattavan samoja käyttäytymisnormeja kuin 
alkuperäisen valmistajan, ja heidän olisi taattava samantasoinen väärentämättömyys 
tuotteelle. Heidän olisi varmistettava, ettei väärennettyjä lääkkeitä pääse toimitusketjuun 
heidän toimenpiteidensä seurauksena. Toimintojensa luonteen vuoksi uudelleenpakkaajilla on 
paitsi tärkeitä velvollisuuksia potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan myös 
huolehtimisvelvollisuus suhteessa alkuperäiseen valmistajaan ja myyntiluvan haltijaan, joiden 
tuotteita he käsittelevät.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistuksessa olisi noudatettava hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet valmistettu yhteisössä vai tuotu 

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

valmistettu yhteisössä vai tuotu muualta.
Näiden kolmansissa maissa tapahtuvan 
valmistuksen osalta olisi varmistettava, että 
yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden tai 
apuaineiden valmistusta koskevissa 
säännöissä – tarkastusta ja täytäntöönpanoa 
koskevat säännöt mukaan luettuina –
huolehditaan vastaavantasoisesta 
kansanterveyden suojelusta kuin yhteisön 
lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Myös väärennetyt apuaineet aiheuttavat merkittävän terveysriskin, ja ne olisi sisällytettävä 
tämän direktiivin soveltamisalaan. Ne saattavat aiheuttaa vakavia tapauksia (Haitissa 
89 ihmisen ilmoitettiin kuolleen vuonna 1995 ja ainakin 59 lapsen vuonna 1996; Intiassa 
30 lasta kuoli vuonna 1998).

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tavallisesti rutiinitarkastuksissa paljastuu vain vähän väärennettyjä lääkkeitä, kun taas 
riskianalyysi ja kohdennetut tarkastukset ovat huomattavasti tehokkaampia.
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä 
tehokkaita seuraamuksia väärennettyihin 
lääkkeisiin liittyvistä teoista. Näiden 
seuraamusten olisi vastattava vähintään 
niitä seuraamuksia, joita tyypillisesti 
sovelletaan huumeisiin liittyviin laittomiin 
tekoihin. Komissio voi antaa yleiset ohjeet 
tällaista tehokasta rikosoikeudellisten 
seuraamusten järjestelmää varten.
Direktiiviin 2001/83/EY olisi sisällytettävä 
erityissäännöksiä uusien turvamerkintöjä 
koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta. 

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpano on tällä alalla erittäin tärkeää. Seuraamukset tulevat olemaan hyödyllinen 
hillitsemisen väline. Jotta tämä olisi tehokasta, kaikkialla EU:ssa sovellettava yhdenmukainen 
seuraamusjärjestelmä olisi toivottava sen varmistamiseksi, etteivät rikolliset valitse 
jäsenvaltiota, jossa seuraamusjärjestelmä on vähemmän ankara.. Rikosoikeudellisten 
seuraamusten soveltamisalan laajentaminen kattamaan väärennettyihin lääkkeisiin liittyvät 
teot ja uusia turvamerkintöjä koskevien täytäntöönpanosäännösten määritteleminen antaisivat 
potilaille tehokkaamman suojan.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Lääkkeiden väärentäminen on 
maailmanlaajuinen ongelma, joka vaatii 
tehokasta ja vahvistettua kansainvälistä 
koordinointia ja yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että väärentämisen 
torjuntastrategiat ovat tehokkaampia.

Or. en
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Perustelu

Lisätty kansainvälinen yhteistyö ja yhteistoiminta viranomaistahojen kuten terveydenhuollon, 
poliisin, tullin, paikallishallinnon ja oikeuslaitoksen yksiköiden välillä on hyvin tärkeää 
lääkkeiden väärentämisen torjunnassa. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa toimia tavoitteeseen 
pääsemiseksi eli varmistaa lääkkeiden 
sisämarkkinoiden toimintaa ja taata 
samalla kansanterveyden tehokasta 
suojelua niiltä vaaroilta, joita 
väärennettyjen tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä vuoksi 
laittomat lääkkeet voivat aiheuttaa, koska 
ne eivät voi yksittäin hyväksyä yhteisössä 
sovellettavia yhdenmukaistettuja 
toimenpiteitä ja koska tavoite voidaan siten 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(18) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa toimia tavoitteeseen 
pääsemiseksi eli varmistaa lääkkeiden 
sisämarkkinoiden toimintaa ja taata 
samalla kansanterveyden tehokasta 
suojelua niiltä vaaroilta, joita 
väärennettyjen tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä vuoksi 
laittomat lääkkeet voivat aiheuttaa, koska 
ne eivät voi yksittäin hyväksyä yhteisössä 
sovellettavia yhdenmukaistettuja 
toimenpiteitä ja koska tavoite voidaan siten 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Jäsenvaltioissa jo käyttöön 
otetut tiukemmat turvatoimet voidaan 
säilyttää. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus säilyttää tiukempi lainsäädäntö.
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 2 alakohdan 
jälkeen 2 a alakohta seuraavasti:
2 a) "Väärennetyllä lääkkeellä": 
kaikkia lääkkeitä, joista on esitetty 
väärennettynä: 
a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus ja merkinnät, nimi, 
koostumus minkä tahansa ainesosan 
suhteen ja vahvuus; ja/tai 
b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa, 
myyntiluvan haltija; ja/tai
c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
jakelukanaviin liittyvät rekisterit ja 
asiakirjat.
Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.

Or. en

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden määritelmä on tarpeen, koska tällä hetkellä on epäselvyyttä siitä, 
mitä ne käsittävät. Tässä direktiivissä olisi keskityttävä kansanterveydelle koituviin 
seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä mahdollisia teollis- ja tekijänoikeuksiin tai 
patenttioikeuksiin liittyviä ongelmia.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Vaikuttavien farmakologisten aineiden määritelmä on tarpeen. Määritelmä on sopusoinnussa 
hyvien tuotantotapojen yleisohjeiden kanssa. 

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Lisätään 1 artiklaan 3 alakohdan 
jälkeen 3a alakohta seuraavasti:
"3 a) "Apuaineella": 
ainetta tai yhdistettä, joka ei ole 
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vaikuttava farmaseuttinen aine eikä 
pakkausmateriaali, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi tai jota on määrä käyttää 
lääkkeen valmistuksessa."

Or. en

Perustelu

Apuaineiden määritelmä on tarpeen. Apuaine on tärkeä osa lopullista lääkettä ja imeytyy 
kehoon, joten jos se on väärennetty, se aiheuttaa kansanterveyteen kohdistuvia riskejä. 

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kauppa ei koske vain lääkkeitä vain myös vaikuttavia farmaseuttisia aineita ja apuaineita; 
näin ollen on tärkeää, että ne nimenomaisesti mainitaan tekstissä.



PR\800835FI.doc 19/43 PE430.883v02-00

FI

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 17 a alakohdan 
jälkeen 17 b alakohta seuraavasti:
"17 b. "Välitystoiminnalla":
kaikkia toimintoja, jotka liittyvät 
lääkkeiden, vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden tai apuaineiden myymiseen tai 
ostamiseen muuten kuin vähittäis- ja 
tukkukauppaa varten siten kuin tämän 
artiklan 17 kohdassa on määritelty, joihin 
ei kuulu fyysistä käsittelyä ja jotka 
koostuvat toisen oikeushenkilön tai 
luonnollisen henkilön puolesta 
suoritettavasta riippumattomasta 
välityksestä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä ero kaupan ja välityksen välillä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"(3) Sen estämättä, mitä 1 kohdassa ja 3 
artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän 
direktiivin IV osastoa sovelletaan 
lääkkeisiin, jotka on tarkoitettu pelkästään 
vientiin, sekä välituotteisiin ja lähtöaineina 
käytettäviin vaikuttaviin aineisiin.”

"(3) Sen estämättä, mitä 1 kohdassa ja 3 
artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän 
direktiivin IV osastoa sovelletaan 
lääkkeisiin, jotka on tarkoitettu pelkästään 
vientiin, sekä välituotteisiin ja lähtöaineina
sekä apuaineina käytettäviin vaikuttaviin 
aineisiin.”
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Or. en

Perustelu

Väärennetyt apuaineet voivat myös aiheuttaa merkittävän terveysriskin, ja ne olisi 
sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös apuaineita voidaan väärentää, ja näin ollen nekin voivat aiheuttaa kansanterveydellisiä 
vaaroja. Siksi niihin olisi sovellettava samoja ehtoja kuin vaikuttaviin aineisiin.
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään g a alakohta seuraavasti:
"g a) todennettava vaikuttavien aineiden 
ja apuaineiden alkuperäisyys ja laatu."

Or. en

Perustelu

Myös apuaineita voidaan väärentää, ja näin ollen nekin voivat aiheuttaa kansanterveydellisiä 
riskejä. Niiden laatu ja alkuperäisyys olisi siksi todennettava.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

a) niitä valmistettaessa on sovellettu 
vaatimuksia, jotka vastaavat vähintään 
yhteisön hyvän tuotantotavan mukaisia 
vaatimuksia;

a) ne on valmistettu laitoksissa, jotka
noudattavat EU:n hyviä tuotantotapoja tai 
täyttävät vaatimukset, jotka vastaavat 
vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia; hyvien 
tuotantotapojen noudattaminen on 
varmistettava tarkastuksilla;

Or. en

Perustelu

Jokainen kolmannessa maassa sijaitseva tuotantolaitos, joka valmistaa eurooppalaisissa 
lääkkeissä käytettäviksi tarkoitettuja vaikuttavia farmaseuttisia aineita, olisi tarkastettava. 



PE430.883v02-00 22/43 PR\800835FI.doc

FI

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) niiden mukana on viejänä toimivan 
kolmannen maan antama kirjallinen 
vahvistus siitä, että maasta viedyt 
vaikuttavat aineet valmistavaan laitokseen 
sovelletaan vaatimuksia, jotka vastaavat 
vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos kuuluu
säännöllisen valvonnan ja hyvien 
tuotantotapojen tehokkaan 
täytäntöönpanon piiriin, millä 
varmistetaan vähintään vastaavanlainen 
kansanterveyden suojelu kuin yhteisössä,
ja että mikäli tarkastusten tuloksista 
ilmenee vaatimustenvastaisuutta, viejänä 
toimiva kolmas maa toimittaa nämä tiedot 
viipymättä yhteisölle.

Or. en

Perustelu

Suojelun pitäisi olla kolmansissa maissa vähintään vastaavanlaista kuin yhteisössä. Mikäli 
vaatimustenvastaisuutta havaitaan, viejänä toimivan kolmannen maan olisi välittömästi 
toimitettava tiedot yhteisölle. 

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28

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

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. Rinnakkaisvalmisteille, 
jotka edellyttävät lääkemääräystä siten 
kuin osastossa VI on määritelty, 
turvamerkinnät ovat pakollisia, mikäli 
komissio pitää tätä tarpeellisena 54 a 
artiklan 4 kohdan mukaisen 
riskianalyysin perusteella.”
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Or. en

Perustelu

Reseptilääkkeiden kohdalla turvamerkintöjen olisi oltava pakollisia. Rinnakkaisvalmisteet 
olisi otettava mukaan riskien arvioinnin pohjalta.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

c a) pitää lisäkustannukset 
mahdollisimman alhaisina.

Or. en

Perustelu

Turvamerkinnät on yhdenmukaistettava selkeiden kriteerien pohjalta. Niillä olisi myös 
varmistettava, ettei apuaine ole väärennetty. Lisäkustannukset olisi myös pidettävä 
mahdollisimman alhaisina. 

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

Turvamerkintöjen katsotaan olevan 
yhdenmukaisia, kun ne ovat yhtä 
tehokkaita tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen, 
jäljitettävyyden ja muuntelemisen 
estämisen varmistamisessa ja niiden 
jäljentäminen on teknisesti yhtä vaikeaa 
kuin alkuperäisen turvamerkinnän. 

Or. en
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Perustelu

Uudelleenpakkaajien olisi edellytettävä noudattavan samoja käyttäytymisnormeja kuin
alkuperäisen valmistajan, ja heidän olisi taattava samantasoinen väärentämättömyys 
tuotteelle.

Tarkistus 31

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) kansanterveydellinen vaara.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden suojelu on erittäin tärkeää.

Tarkistus 32

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–c
alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
tiettyjen rinnakkaisvalmisteiden tai 
rinnakkaisvalmisteryhmien osalta.

Or. en
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Tarkistus 33

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 
suojaamiseen liittyvät oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännöllä ei ole tarkoitus suojata teollis- ja tekijänoikeuksia, mutta sillä on tarkoitus 
suojata kansanterveyttä. Liikesalaisuuksiin liittyviä tietoja on suojeltava.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 80 artiklaan c kohdan 
jälkeen c a alakohta seuraavasti:
c a) tarkistettava ulomman päällyksen 
turvamerkinnän alkuperäisyyden 
todentamisen kautta, ovatko sen ostamat 
lääkkeet väärennettyjä;

Or. en

Perustelu

Jokaisen laillisessa toimitusketjussa mukana olevan toimijan on varmistettava hallussaan 
olevien lääkkeiden alkuperäisyys; vain näin voidaan estää, ettei väärennettyjä lääkkeitä 
pääse lailliseen toimitusketjuun lääkkeiden toimijalta toiselle siirtymisen yhteydessä. 
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Tarkistus 35

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

"e) pidettävä kirjaa joko osto- ja 
myyntilaskujen muodossa tai tietokoneella 
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,
– eränumero,
– myyntiluvan numero;

Or. en

Perustelu

Välitys olisi otettava mukaan, koska se on vielä vähemmän säänneltyä ja vielä vähemmän 
tilintekovelvollinen kuin kauppa. Tämän direktiivin pitäisi korjata nykyinen aukko sillä, että 
siihen sisällytetään välitys ja laillisen toimitusketjun toimintaa siten tiukennetaan.

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

i) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle vastaanottamistaan 
tuotteista, joiden ne toteavat tai epäilevät 

i) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle vastaanottamistaan 
tuotteista, joiden ne toteavat tai epäilevät 
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rikkovan jompaakumpaa seuraavista: rikkovan tämän direktiivin 6 artiklan 1 
kohtaa;

– tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohta; Lisäksi tapauksissa, joissa rikkominen tai 
epäilty rikkominen liittyy 
lääkeväärennökseen, asiasta ilmoitetaan 
sekä valmistusluvan että myyntiluvan 
haltijalle.

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

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.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on tukkukauppa kolmansiin 
maihin, 76 artiklaa, 80 artiklan c ja 
i alakohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklaa ei 
sovelleta. Lisäksi 80 artiklan b alakohtaa 
ei sovelleta, jos lääke on vastaanotettu 
suoraan jostain kolmannesta maasta.
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Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mitään 
väärennettyjä lääkkeitä ei jaeta eikä viedä 
niiden alueelta kolmansiin maihin. Tällä 
direktiivillä ei rajoiteta Istanbulin 
yleissopimuksen määräyksiä 
hätätilanteissa tapahtuvan lääkkeiden 
kolmansiin maihin toimittamisen osalta.
Luvan saaneen tukkukauppiaan on 
pidettävä kirjaa kaikista 
lääketoimituksista, jotka menevät 
henkilölle, jolla on lupa tai valtuudet 
toimittaa lääkkeitä yleisölle kolmannessa 
maassa, joko osto- ja myyntilaskujen 
muodossa tai tietokoneella tai jossakin 
muussa muodossa, joka antaa jokaisesta 
lääkkeiden vastaanottamista tai 
toimittamista koskevasta tapahtumasta 
ainakin seuraavat tiedot:
– päivämäärä,
– lääkkeen nimi,
– vastaanotettu tai toimitettu määrä,
– toimittajan tai vastaanottajan nimi ja 
osoite, tapauskohtaisesti;
Luvan saaneen tukkukauppiaan on 
pidettävä tämä kirjanpito toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla tarkastusta 
varten viiden vuoden ajan;

Or. en

Perustelu

Direktiivillä olisi pyrittävä myös vähentämään väärennettyjen lääkkeiden tukkujakelua 
kolmansiin maihin. Lievempien sääntöjen soveltaminen kolmansiin maihin suuntautuvaan 
vientiin tai kauttakuljetuksiin heikentäisi yhteisön uskottavuutta sen yrittäessä vahvistaa 
kansainvälistä yhteistyötä väärennettyjen lääkkeiden torjunnassa. Tästä syystä poikkeuksia ei 
sallita. Istanbulin yleissopimuksen määräyksiä olisi kuitenkin sovellettava lääkkeisiin, jotka 
toimitetaan kolmansiin maihin humanitaarisiin tarkoituksiin, avustuksena niille, jotka ovat 
joutuneet luonnonkatastrofien tai muiden vastaavanlaisten tuhojen uhreiksi. 
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
85 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeillä kauppaa käyvien on 
varmistettava, että kaupan kohteena olevia 
lääkkeitä koskee asetuksen (EY) N:o 
726/2004 nojalla myönnetty myyntilupa tai 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
tämän direktiivin mukaisesti myöntämä 
myyntilupa. Lisäksi sovelletaan 80 artiklan
d–h alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Lääkkeillä kauppaa käyvien tai niitä 
välittävien on varmistettava, että kaupan
tai välityksen kohteena olevia lääkkeitä 
koskee asetuksen (EY) N:o 726/2004 
nojalla myönnetty myyntilupa tai 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
tämän direktiivin mukaisesti myöntämä 
myyntilupa. Lisäksi sovelletaan 80 artiklan
b–h alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ilmoitukset eivät riitä varmistamaan, että kauppiaat ja välittäjät noudattavat tiettyjä 
turvallisuusstandardeja. Lisäksi heidän on oltava tilintekovelvollisia toiminnastaan ja heidät 
on asetettava vastuuseen väärennystapauksissa; tällaisen luvan hallussapidon kautta nämä 
tavoitteet saavutettaisiin.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

VII a OSASTO
INTERNETMYYNTI

85 c artikla
1. Komissio ottaa käyttöön yhteisön 
tunnuksen internetin apteekkisivustojen 
etusivua varten; sillä yleisöä autetaan 
tunnistamaan, onko lääkkeitä myyntiin 
tarjoava verkkosivusto yhteydessä 
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valtuutettuun apteekkiin. Tunnus 
linkitetään jäsenvaltion tasolla olevaan 
keskussivustoon, jonka jäsenvaltio 
perustaa ja joka tarjoaa kävijälle 
mahdollisuuden tarkistaa tunnuksen 
alkuperäisyyden sekä antaa taustatietoja 
lääkkeiden internetostoihin liittyvistä 
vaaroista. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 21 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikilla internetin 
valtuutetuilla apteekkisivustoilla, jotka 
liittyvät niiden alueella toimiviin 
apteekkeihin, on näkyvillä 1 kohdassa 
tarkoitettu yhteisön tunnus, ja että 
internetin valtuuttamattomia 
apteekkisivustoja estetään käyttämästä 
tunnusta ja linkitystä 1 kohdassa 
tarkoitetulle keskussivustolle. 

Or. en

Perustelu

Internet on väärennettyjen lääkkeiden suurin tuloväylä EU:hun, ja näin ollen se olisi 
sisällytettävä direktiivin.

Tarkistus 40

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 toimenpiteitä 
lisätäkseen yleisön tietoisuutta riskeistä, 
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jotka liittyvät lääkkeiden ostamiseen 
internetistä; näitä toimenpiteitä voivat 
olla seuraavat: 
– varoitukset, jotka esitetään internetsivun 
ylälaidassa hakuohjelmissa silloin, kun 
internetistä tehdään lääkkeitä koskeva 
haku;
– yleiset tiedotuskampanjat yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa;
– helposti saatavilla olevat luettelot 
valtuutetuista verkkoapteekeista. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 21 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä yleisön tietoisuutta väärennettyjen lääkkeiden vaaroista.

Tarkistus 41

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 
nimetty elin valvoo internetiä jatkuvasti 
lääkkeiden myynnin osalta ja ryhtyy 
oikeustoimiin, mikäli tätä direktiiviä 
rikotaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää löytää laittomat internetapteekit, jotta lääkkeitä väärentävät rikollisverkostot 
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saadaan purettua.

Tarkistus 42

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:
Toimivaltainen viranomainen myös 
suorittaa rutiinitarkastuksia tai 
tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta 
lääkkeen valmistuksessa lähtöaineina 
käytettävien vaikuttavien aineiden 
valmistajien, jakelijoiden tai 
maahantuojien tiloissa, myyntiluvan 
haltijoiden tiloissa ja apuaineiden 
valmistajien tai 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

Kokoamalla resursseja yhteen 27 jäsenvaltiosta sekä Yhdysvalloista, Kanadasta ja Sveitsistä 
EMEA:n toimiessa koordinoijana mahdollistetaan jokaisen yhteisön ulkopuolelle 
sijoittautuneen vaikuttavan farmaseuttisen aineen yksittäisen valmistajan tarkastaminen ja 
näin ollen vaikuttavien farmaseuttisten aineiden väärentämisen tehokas torjuminen.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
116 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

16 a) Korvataan 116 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
Myyntilupa on keskeytettävä tai 
peruutettava tai sitä on muutettava 
myös, jos ilmenee, että 8 artiklassa tai 
10, 10 a, 10 b, 10 c ja 11 artiklassa 
edellytetyt hakemuksen tueksi esitetyt 
tiedot ovat virheellisiä tai niitä ei ole 
muutettu 23 artiklan mukaisesti tai 112 
artiklassa tarkoitettuja tutkimuksia ei 
ole suoritettu tai että 111 artiklassa 
tarkoitetuissa tarkastuksissa osoittautuu, 
ettei hyviä tuotantotapoja tai hyviä 
jakelutapoja ole noudatettu.

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen pannaan suorittamaan tarkastuksia siinä tarkoituksessa, että 
tilanne korjataan, kun jokin asia ei suju niin kuin pitäisi; näin ollen on tähdellistä mainita 
nimenomaisesti, että kun tarkastuksessa paljastuu sääntöjenvastaisuuksia, luvan haltijan on 
kannettava seuraukset, kunnes tilanne korjaantuu. Tietyissä tapauksissa tämä merkitsee luvan 
menettämistä.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

118 b a artikla

118 b artiklassa tarkoitettujen 
seuraamusten olisi vastattava niitä 
seuraamuksia, joita tyypillisesti 
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sovelletaan huumeisiin liittyviin laittomiin 
tekoihin, ja niiden olisi oltava 
yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa. 

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpano on tällä alalla erittäin tärkeää. Seuraamukset tulevat olemaan hyödyllinen 
hillitsemisen väline. Jotta tämä olisi tehokasta, kaikkialla EU:ssa sovellettava yhdenmukainen 
seuraamusjärjestelmä olisi toivottava sen varmistamiseksi, etteivät rikolliset valitse 
jäsenvaltiota, jossa seuraamusjärjestelmä on vähemmän ankara. 

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

118 b b artikla

Komissio perustaa komission, EMEA:n ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten välisen verkoston 
varmistaakseen tietojen vaihdon 
toimenpiteistä, joita on toteutettu 
lääkkeiden väärentämisen torjumiseksi, 
tietojen vaihto käytössä olevista 
seuraamusjärjestelmistä mukaan lukien. 
Tämä verkosto pyrkii määrittelemään 
parhaat käytännöt ja edistää yhteistyön 
lisäämistä ennaltaehkäisyn ja 
lainvalvonnan alalla. Komissio, EMEA ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset raportoivat toteuttamistaan 
toimista vuosittain tälle verkostolle. 

Or. en

Perustelu

Tietojen vaihto ja parhaat käytännöt auttavat parantamaan lainvalvontaa ja luomaan 
jokseenkin yhdenmukaisen seuraamusjärjestelmän koko EU:hun.



PE430.883v02-00 36/43 PR\800835FI.doc

FI

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiiviä soveltaessaan jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen yhteistyön lääkkeistä 
vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja 
tulliviranomaisten välillä. Jäsenvaltioiden 
on myös varmistettava, että tullivirkailijat 
saavat väärennettyjen lääkkeiden 
tunnistamista koskevan asianmukaisen 
koulutuksen.”

Or. en

Perustelu

Tullivirkailijoiden koulutus on tehokas lääkkeiden väärentämisen torjumiskeino. Näin ollen 
on tärkeää, että tullin ammattilaisille annetaan mukautettua koulutusta. 

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

118 c a artikla
Komissio sekä jäsenvaltiot kehittävät 
yhteistä toimintaa kolmansien maiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tarkastaakseen kauttakuljetusalueet, joille 
lääkkeitä varastoidaan.

Or. en

Perustelu

Kauttakuljetusalueiden valvontaan yhteistyössä kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

118 c b artikla
Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä 
yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa 
laatiakseen lääkkeiden väärentämistä ja 
väärennettyjen lääkkeiden kaupan 
vastustamista koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen, joka kattaa ongelman 
siviili- ja rikosoikeudelliset näkökohdat. 

Or. en

Perustelu

On todettu, että lääkkeiden väärentämisestä on tullut kansainvälisten rikollisverkostojen 
johtamaa toimintaa, eikä tätä kansanterveydellistä ongelmaa voida selvittää pelkästään EU:n 
rajojen sisällä. Näin ollen Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi kannatettava Euroopan 
neuvoston uuden kansainvälisen yleissopimuksen allekirjoittamista ja ratifiointia.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [18 kuukauden 
kuluttua julkaisemisesta]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukauden 
kuluttua julkaisemisesta]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [18 kuukauden ja yhden päivän 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta].

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [12 kuukauden ja yhden päivän 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta].
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Jäsenvaltioiden on kuitenkin sovellettava Jäsenvaltioiden on kuitenkin sovellettava

a) 1 artiklan 4 kohdan noudattamisen 
edellyttämiä säännöksiä siltä osin kuin on 
kyse direktiivin 2001/83/EY, sellaisena 
kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 46 
b artiklan 2 kohdan b alakohdasta ja 46 b 
artiklan 3 kohdasta [lisätään täsmällinen 
päivämäärä; 24 kuukautta
julkaisemisesta];

a) 1 artiklan 4 kohdan noudattamisen 
edellyttämiä säännöksiä siltä osin kuin on 
kyse direktiivin 2001/83/EY, sellaisena 
kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 46 
b artiklan 2 kohdan b alakohdasta ja 46 b 
artiklan 3 kohdasta [lisätään täsmällinen 
päivämäärä; 12 kuukautta
julkaisemisesta];

b) 1 artiklan 6, 8 ja 9 kohdan 
noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 
[lisätään täsmällinen päivämäärä; 48
kuukautta julkaisemisesta].

b) 1 artiklan 6, 8 ja 9 kohdan 
noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 
[lisätään täsmällinen päivämäärä; 24
kuukautta julkaisemisesta].

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

2) Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2) Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden suojelemiseksi ja potilaiden, apteekkareiden ja valmistajien etujen nimissä 
on tärkeää pitää määräajat mahdollisimman lyhyinä.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tietyt ilman lääkemääräystä saatavat lääkkeet ovat alttiita väärentämiselle. Komission on 
siksi tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä harkittava mahdollisuutta sisällyttää ne sen 
soveltamisalaan riskianalyysin perusteella. 
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PERUSTELUT

Komission ehdotus lääkeväärennösten pääsyn estämisestä lailliseen toimitusketjuun tuo esiin 
huolenaiheen, joka on nousemassa jatkuvasti tärkeämmälle sijalle Euroopan kansalaisten 
asialistalla: heidän kuluttamiensa lääkkeiden laatu ja turvallisuus. Niinpä esittelijä pitää 
komission ehdotusta väärennettyjen lääkkeiden torjumisesta myönteisenä ja katsoo sen olevan 
välttämätön askel, jotta vastataan tähän kasvavaan terveysuhkaan ja jotta potilaiden 
turvallisuus varmistetaan paremmin.

Ongelma
Komission vaikutusten arvioinnissa (SEC(2008)2674) mainitaan muun muassa seuraavat 
erittäin huolestuttavat havainnot: 
 Tullin suorittamat väärennettyjen lääkkeiden takavarikoinnit ovat lisääntyneet jyrkästi 

(2,7 miljoonaa lääkettä EU:n tullirajoilla vuonna 2006 ja 2,5 miljoonaa vuonna 2007); 
384 prosentin kasvu vuoteen 2005 verrattuna).

 Suuntaus ns. elämäntapalääkkeiden väärentämisestä elintärkeiden lääkkeiden 
väärentämiseen, mukaan lukien syöpä- ja sydänlääkkeet, psyykenlääkkeet ja 
tartuntatautien lääkkeet. Tällaisilla väärennetyillä lääkkeillä annetulla hoidolla voi olla 
kohtalokkaat seuraukset. 

 Suuntaus tavanomaisen toimitusketjun käyttämiseen. Internetin lisäksi käytetään 
lisääntyvässä määrin valtuutettua jakeluketjua. Niistä 13 jäsenvaltiosta, jotka olivat 
keränneet tietoja, seitsemän ilmoitti tapauksista, joissa väärennettyjä lääkkeitä oli tavattu 
laillisessa toimitusketjussa. 

On syytä korostaa, että WHO:n asiantuntijaryhmän mukaan monissa Afrikassa ja joissakin 
osissa Aasiaa sekä latinalaista Amerikkaa sijaitsevissa maissa on alueita, joilla yli 
30 prosenttia myynnissä olevista lääkkeistä voi olla väärennettyjä. Väärennettyjen lääkkeiden 
tuloa Euroopan markkinoille estävillä toimintalinjoilla olisi myös oltava myönteisiä 
vaikutuksia muilla maailman alueilla, joilla ongelma on vielä huomattavampi. 

Potilaiden on voitava olla ehdottoman varmoja siitä, että heidän käyttämänsä lääkkeet ovat 
todella niitä lääkkeitä, joita he otaksuvat niiden olevan. Väärennettyjen lääkkeiden käyttö voi 
johtaa hoidon epäonnistumiseen ja vaarantaa ihmishenkiä. Esittelijä uskoo siksi, että 
direktiivissä olisi pääasiallisesti keskityttävä kansanterveyden suojelemiseen väärennetyiltä 
lääkkeiltä. Muut lisätavoitteet eivät saisi häiritä tähän tavoitteeseen keskittymistä.

Direktiivissä ei pitäisi käsitellä teollis- ja tekijänoikeuksia eikä patenttioikeuksia, joita varten 
on jo säädetty muita erityisiä lainsäädäntökehyksiä.

Kaksi oikeusperustaa 
Esittelijä päättää valita tälle direktiiville kaksi oikeusperustaa. Lääkkeiden väärentäminen on 
rikollinen teko, joka riistää potilailta heidän tarvitsemansa lääkehoidon ja vahingoittaa heidän 
terveyttään, johtaen joskus jopa heidän kuolemaansa. Näin ollen direktiivin ensimmäisenä ja 
tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava kansanterveyden suojeleminen. Tämän täytyy näkyä 
direktiivin oikeusperustoissa. Tämä on Euroopan neuvoston yleissopimusehdotuksen 
mukaista, jossa kansanterveys on keskeisen huomion kohteena. 
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Määritelmät ja vastuut
Jotta lääkkeiden jakeluverkko voidaan turvata paremmin, on hyvin tärkeää laatia selkeät 
määritelmät paitsi direktiivin soveltamisalalle myös toimitusketjun eri toimijoille. Mikä on 
väärennetty lääke? Mikä on vaikuttava aine tai apuaine? Komission ehdotus ei ole riittävän 
selkeä. Sama pätee toimitusketjun eri toimijoiden määritelmiin, joissa toimijoiden tehtävät ja 
vastuut selvennetään. On hyvin tärkeää tehdä ero virallisesti jo tunnustettujen toimijoiden –
joiden toiminnan katsotaan olevan vastuunalaista – ja niiden toimijoiden välillä, jotka jäävät 
tämän kategorian ulkopuolelle, vaikka ne ovat merkityksellisiä jakeluketjun 
vastuunalaisuuden kannalta. Niinpä on tärkeää, että kauppiaiden ja välittäjien välillä tehdään 
ero ja niiden tehtävät ja vastuut määritellään. Sama pätee muihin toimijoihin kuten kuljettajiin 
tai rinnakkaiskaupan harjoittajiin. Direktiivin olisi estettävä sekaannukset, eikä sen pitäisi 
jättää tilaa "harmaille" alueille. Siinä olisi selvästi mainittava, mitkä toimijat voivat toimia 
tällä alueella ja millaisin ehdoin. Selkeämmät määritelmät johtavat yksinkertaisempaan 
täytäntöönpanoon.

Seuraamukset
Lääkkeiden väärentäminen ei ole vähäinen rikos. Se on järjestäytynyttä rikollista toimintaa, 
jolla vaarannetaan ihmishenkiä. Väärennyksestä määrättävien seuraamusten olisi heijastettava 
tätä tosiasiaa ja vastattava niitä seuraamuksia, joita tyypillisesti sovelletaan huumeisiin 
liittyviin laittomiin tekoihin. On hyvin tärkeää vahvistaa seuraamuksia koskevia säännöksiä 
komission ehdotuksessa.

Turvamerkinnät
Jäsenvaltiot tekevät eron lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden ja ilman lääkemääräystä 
saatavien lääkkeiden välillä, koska lääkemääräystä edellyttävät lääkkeet aiheuttavat potilaalle 
suurempia vaaroja, kun ne ovat väärennettyjä tai kun niitä otetaan aiheettomasti. Näin ollen
turvamerkintöjen on oltava lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden kohdalla pakollisia. On 
kuitenkin huomattava, että lääkkeitä väärennetään vain silloin, kun tähän on taloudellisia 
syitä. Koska rinnakkaisvalmisteiden hinnat ovat alhaisempia, tähän ryhmään kuuluvien 
lääkkeiden väärentäminen on vähemmän tuottoisaa. Niinpä esittelijä on sitä mieltä, että 
turvamerkintöjen tehokkuuskriteerien soveltamisesta voidaan luopua tiettyjen 
rinnakkaisvalmisteiden tai rinnakkaisvalmisteryhmien kohdalla ainoastaan silloin, kun tämä 
on riskianalyysin tulosten pohjalta perusteltua. Esittelijä ehdottaa lisäksi, että viiden vuoden 
sisällä tämän direktiivin voimaantulosta arvioidaan, pitäisikö turvamerkintöjen olla pakollisia 
myös niin kutsuttujen käsikauppalääkkeiden kohdalla. 

Apuaineet
Kun potilaat ottavat lääkkeitä, he eivät nauti ainoastaan vaikuttavia aineita, vaan myös 
apuaineita. Väärennettyjen apuaineiden käytön seurauksista on olemassa runsaasti 
asiakirjanäyttöä. Esimerkkejä vakavista seurauksista ovat 89 ihmisen kuolema vuonna 1995 ja 
ainakin 59 lapsen kuolema Haitissa vuonna 1996 sekä 30 lapsen kuolema Intiassa vuonna 
1998. Sen vuoksi esittelijä on sisällyttänyt apuaineet mietintöluonnokseen. Väärennettyjen 
lääkkeiden laatu ja alkuperäisyys olisi todennettava. 

Internetmyynti
Komission ehdotuksessa ei käsitellä internetmyyntiä, vaan sitä pidetään osana laitonta 
toimitusketjua. Näin ei oteta huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa internetmyynti on 
laillistettu. Internet on, kuten hyvin tiedetään, yksi väärennettyjen lääkkeiden tärkeimmistä 
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tuloväylistä Euroopan markkinoille. Esittelijä on päättänyt sisällyttää mietintöluonnokseen 
säännöksiä, joissa käsitellään tätä tärkeää kanavaa. Ensisijaisen tärkeää on lisätä yleisön 
tietoisuutta niistä vaaroista, joita liittyy lääkkeiden ostamiseen internetistä. Olisi toteutettava 
koulutusohjelmia, joilla lisätään kuluttajien tietoisuutta väärennettyjen lääkkeiden 
olemassaolosta ja vaarasta, joka liittyy lääkkeiden ostamiseen valtuuttamattomien kanavien 
kautta. Toiseksi tärkein painopiste on varmistaa, että potilaat voivat tunnistaa sivustot, joilla 
noudatetaan asiaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Yleisölle olisi mahdotonta selittää, miksi 
direktiivissä, jonka tarkoituksena on torjua väärennettyjä lääkkeitä, jätetään käsittelemättä 
niiden tärkein myyntikanava, internet. Tämän kanavan käsittely on yksi mietintöluonnoksen 
keskeisiä kysymyksiä. 

Tiedottaminen ja kertomukset
Komission, EMEA:n ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen verkoston 
luominen auttaisi saamaan enemmän tietoja ja ymmärtämään paremmin tätä ilmiötä, ja näin 
ollen torjumaan sitä paremmin. Komissio, EMEA ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset raportoisivat toteuttamistaan toimista vuosittain tälle verkostolle.

Kansainvälinen yhteistyö
Väärennettyjen lääkkeiden torjuntaan osallistuvien kansallisten ja kansainvälisten elinten 
välinen koordinointi on tarpeen. On tärkeää parantaa kansainvälistä yhteistyötä ja kehittää 
tarkoituksenmukaisia monenvälisiä mekanismeja, jotka mahdollistavat tuojamaille tutkinnan 
käynnistämisen ja niiden markkinoille tulevien lääkeväärennösten todellisen lähteen 
tunnistamisen. 

Tuontitarkastukset
Tässä direktiivissä keskitytään tuontilääkkeiden laaduntarkastukseen, koska maahantuonti on 
yksi väärennettyjen lääkkeiden keskeisistä tuloväylistä Euroopan markkinoille. Sen vuoksi 
esittelijä pitää erittäin tärkeänä, että perustetaan tarkastusjärjestelmä, joka perustuu pääasiassa 
hyviin tuotantotapoihin, jotka on jo määritelty kansainvälisissä sopimuksissa. Nykyinen 
kansainvälinen yhteistyö yhdessä jäsenvaltioiden kokemuksen kanssa on vahvistetun ja 
tehokkaan väärennösten paljastusjärjestelmän keskeisiä tukipilareita.

Vienti
Komission ehdotuksessa ei käsitellä kolmansiin maihin vietävien väärennettyjen lääkkeiden 
valvontaa ja jakelua. On vaikea selittää, miksi säädettäisiin tiukkoja säännöksiä Euroopan 
markkinoille tuleville lääkkeille, jotta löydettäisiin vastuussa olevat toimijat, jos lääkkeet ovat 
väärennettyjä, mutta ei säädettäisi Afrikassa, Etelä-Amerikassa tai Aasiassa sijaitseviin 
kolmansiin maihin vietäviä lääkkeitä koskevia säännöksiä. Tämä heikentää huomattavasti 
Euroopan mahdollisuuksia vaatia vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä. Lääkkeiden 
valmistuksessa ja niiden jakelussa EU:sta kolmansiin maihin on noudatettava samoja 
kriteerejä kuin ne, joita sovelletaan tuonnissa. Tämä vahvistaisi myötävaikutustamme 
lääkkeiden rikollisen väärentämisen torjuntaan useissa kolmansissa maissa, joissa WHO:n 
arvioiden mukaan ongelma on hyvin vakava. 

Loppuhuomautukset
Tässä direktiivissä on kyse monista, usein keskenään ristiriitaisista eduista. Joidenkin 
toimijoiden kohdalla ratkaisu käsittää välittäjien vähentämisen; jotkin toiset toimijat ehkä 
mieluummin säilyttävät nykyiset menettelyt osallistumatta vastuiden tai kustannusten 
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jakamiseen. Jotkin toimijat kannattavat periaatetta, että tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
tuotteiden vaaroihin; jotkin kannattavat keskittymistä toimitusketjussa piileviin vaaroihin. 
Esittelijä uskoo vilpittömästi, että direktiivissä olisi otettava huomioon eri etunäkökohdat, 
mutta että siinä olisi keskityttävä yhteiseen etuumme – potilaiden turvallisuuteen. Tämä on 
johtava periaate mietintöluonnoksen tarkistuksissa. 


