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LYHYET PERUSTELUT

Lääkkeiden väärennökset ovat lisääntyneet Euroopan unionissa. Väärennöksessä voi olla kyse 
lääkkeen tunnistetietojen, tuotehistorian tai alkuperän esittämisestä virheellisesti. 
Lääkeväärennökset voivat sisältää laadultaan ala-arvoisia tai väärennettyjä ainesosia, ei 
lainkaan lääkeainesosia tai väärässä suhteessa annosteltuja vaikuttavia ja muita ainesosia. 

Tällaiset lääkkeet ovat erittäin vaarallisia sekä potilaille että lääketeollisuudelle Euroopassa. 
Kansalaiset ja päättäjät ovat erittäin huolissaan viime vuonna todetusta lääkeväärennösten 
jatkuvasta yleistymisestä EU:ssa. 

Komissio haluaa luoda tehokkaan oikeusperustan väärennettyjen lääkkeiden torjumiselle 
Euroopan unionin sisämarkkinoilla ottamalla käyttöön lääkepakkausten paremmat 
turvamerkinnät ja jäljitys- ja seurantajärjestelmät, yksinkertaistamalla menettelyjä, lisäämällä 
avoimuutta ja tiedotusta, parantamalla tiedonkeruu- ja arviointimenettelyjä, lisäämällä 
sidosryhmien osallistumista ja määrittelemällä parhaita käytäntöjä.

Vaikka valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä, hän katsoo, että sitä on varaa vielä parantaa, 
pääasiassa kuluttajansuoja-asioiden osalta. Näin ollen hän ehdottaa tarkistuksia, joissa 
noudatetaan seuraavia linjauksia:

 Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi direktiivin tekstissä olisi esitettävä sellainen 
"väärennetyn lääkkeen" määritelmä, jossa huomio keskitetään selvästi 
kuluttajansuojaan.

 Koska arvioidaan, että suurin osa väärennetyistä lääkkeistä tulee sisämarkkinoille 
internetmyynnin kautta, rajoittunut keskittyminen lailliseen toimitusketjuun vaikuttaa 
riittämättömältä. Tästä syystä valmistelija pyytää, että komissio toimittaa kahden 
vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta ja lisäyhdenmukaistamisen tarpeesta, 
erityisesti mitä tulee lääkkeiden internetmyyntiin ja käsikauppalääkkeiden myyntiin.

 Julkisten tiedotuskampanjoiden kautta lääkkeiden kuluttajat olisi saatettava tietoisiksi 
lääkkeiden uusista turvamerkinnöistä ja vaaroista, joita liittyy lääkkeiden ostamiseen 
valtuuttamattomilta verkkosivustoilta.

 Yhteisön tietokantaan lisättävien tietojen olisi oltava mahdollisimman täsmällisiä. 
Lisäksi tietokannan olisi sisällettävä tapaukset, joissa väärennettyjä lääkkeitä on 
tavattu unionin markkinoilla.

 Jäljitys- ja seurantaprosessin useissa eri vaiheissa tapahtuvassa tietojenkäsittelyssä 
olisi noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, 
eikä tietoja saisi luovuttaa kaupallisiin tarkoituksiin.

 Lääkkeiden väärentäminen on vakavaa ja järjestäytynyttä rikollista toimintaa, joka 
vaarantaa ihmishenkiä. Näin ollen väärentämisen seuraamusten olisi heijastettava tätä 
tosiasiaa. Toissijaisuusperiaatteen soveltamista rajoittamatta on tärkeää vahvistaa 
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seuraamuksia koskevia säännöksiä direktiivissä.

 Lopuksi todettakoon, että 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen 
myötä komiteamenettelystä tulee vanhentunut. Niinpä direktiivin komiteamenettelyä 
koskevat säännökset on korvattava säännöksillä, joissa viitataan yhteen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyistä uusista menettelyistä (SEUT:n 
artikla 290 tai 291). Asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa pyydetään selventämään tätä asiaa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kokemus on osoittanut, että 
kuluttajat eivät aina onnistu todentamaan 
lähteen alkuperäisyyttä ostaessaan 
lääkkeitä internetistä. Komission olisi 
yhdessä lääkeviraston ja jäsenvaltioiden 
kanssa käynnistettävä 
kuluttajavalistuskampanjoita niistä 
riskeistä, joita liittyy lääkkeiden 
ostamiseen internetin kautta 
valtuuttamattomilta sivustoilta. Komission 
olisi myös toimitettava kahden vuoden 
välein Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportti tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta 
ja lisäyhdenmukaistamisen tarpeesta, 
erityisesti kun on kyse lääkkeiden 
myynnistä internetissä, sillä kullakin 
jäsenvaltiolla on toimivalta päättää siitä, 
antaako se luvan lääkkeiden myyntiin 
internetissä vai ei.

Perustelu

Suurin osa väärennetyistä tuotteista tulee markkinoille laittomien verkkosivustojen kautta. 
Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus ostaa lääkkeitä turvallisesti internetin kautta, sillä 
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kullakin jäsenvaltiolla on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimivalta päättää siitä, antaako 
se luvan lääkkeiden myyntiin internetissä, kunhan se noudattaa kaikkea tässä asiassa 
annettua unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Komission olisi tämän direktiivin 
antamisen jälkeen yhteistyössä 
lääkeviraston ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa käynnistettävä 
kampanjoita, joissa kuluttajille 
tiedotetaan ja heitä valistetaan 
väärennettyjen lääkkeiden ostamiseen 
liittyvistä riskeistä siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään alkuperäisyyden 
todentamistoimenpiteisiin sekä lääkkeiden 
pakkauksissa tai muualla oleviin 
turvamerkintöihin (kuten 
hologrammeihin ja turvasinetteihin).

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden määrän kasvaminen viittaa siihen, että kuluttajat eivät ole tietoisia 
riskeistä, joita liittyy väärennettyjen lääkkeiden ostamiseen laittomilta verkkosivustoilta. 
Yhtenä ongelmana on, ettei kuluttajilla ole tietoa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Asian 
hyvin tuntevat kuluttajat voisivat myötävaikuttaa markkinoilla olevien väärennettyjen 
lääkkeiden havaitsemiseen. 

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Komission olisi kahden vuoden 
välein esitettävä käsikauppalääkkeiden 
tilanteesta kattava arviointi, jossa 
keskitytään selvittämään, olisiko 
käsikauppalääkkeet sisällytettävä tämän 
direktiivin soveltamisalaan, ja jos olisi, 



PE438.139v02-00 6/24 AD\809093FI.doc

FI

millaisin ehdoin.

Perustelu

Käsikauppalääkkeiden mahdollisista vaaroista on tehtävä lisäarviointi, jotta voidaan 
selvittää, onko ne sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unionin kansalaiset olisi saatettava 
tietoisiksi vaarasta, joka kohdistuu heidän 
terveyteensä, jos he tilaavat tuotteita 
valvomattomilta internetsivustoilta tai 
laittoman toimitusketjun kautta. 
Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa ja yhteistyössä potilas- ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa hyväksyttävä 
toimia, joilla suurta yleisöä valistetaan 
riskeistä, joita aiheutuu kun lääkkeitä 
ostetaan internetistä.

Perustelu

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

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

Tarkistus 5
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Toimitusketjun kaikkiin toimijoihin olisi sovellettava vaatimusten ja vastuun mukaan samoja 
sääntöjä, jotta voidaan taata, että on mahdollista tunnistaa lääke, todentaa lääkkeen 
alkuperäisyys ja jäljittää lääkkeen reitti katkeamattomasti sen valmistuksesta aina kuluttajalle 
asti.

Tarkistus 6

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 

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon uudet 
riskiprofiilit ja samalla varmistaa 
lääkkeiden sisämarkkinoiden toiminta, olisi 
yhteisön tasolla vahvistettava 
reseptilääkkeiden tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen ja 
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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.

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. Turvamerkinnät 
olisi (sarjanumerointia lukuun ottamatta) 
ryhmiteltävä luokkiin vastaavuuden 
perusteella, ja valmistuslupien haltijoiden 
olisi yleisesti ottaen sovittava kussakin 
luokassa käytettävästä erityismerkinnästä 
tai -merkinnöistä. Turvamerkintöjä olisi 
pidettävä toisiaan vastaavina, jos niillä 
varmistetaan samanveroinen suoja 
alkuperäisyyden todentamisen, 
muuntelemattomuuden ja tarvittaessa 
tunnistamisen suhteen ja jos niiden 
jäljentäminen on teknisesti yhtä 
hankalaa.

Perustelu

Yhdenvertaisen suojan varmistamiseksi on täsmennettävä sellaisten toisiaan vastaavien 
turvamerkintöjen soveltamisala, joilla pyritään takaamaan reseptilääkkeiden tunnistaminen, 
alkuperäisyyden todentaminen ja jäljitettävyys, kun merkinnät poistetaan. Ne olisi 
ryhmiteltävä monimutkaisuuden perusteella, ja merkintöjen poistaminen (tai peittäminen) 
edellyttää sen korvaamista samanlaisella merkinnällä, joka antaa vastaavan suojan ja joka 
on yhtä monimutkainen.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Ehdotettuja turvatoimenpiteitä ja 
tietoja, joita on kerätty lääkkeiden 
tunnistamisesta, luvallistamisesta ja 
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jäljittämisestä, olisi käytettävä unionin ja 
jäsenvaltioiden voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Tämä koskee erityisesti jakelukanavia 
koskevia tietoja.

Perustelu

Tietosuojavaatimukset on täytettävä. Varsinkin lääkkeiden jakelukanavia koskevilla tiedoilla 
saattaisi olla kaupallista käyttöä myyntiluvan haltijoille, eikä kyseisiä tietoja näin ollen pitäisi 
asettaa niiden saataville.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä Europolin kanssa muun 
muassa oikeus- ja poliisiasioiden alalla, 
jotta lääkkeiden laitonta toimittamista 
internetin kautta koskevien nykyisten 
rajoitusten soveltamista vahvistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, mukaan lukien parhaiden käytäntöjen ja teknologisen 
tietämyksen vaihto, on tärkeää internetin kautta tapahtuvan lääkkeiden laittoman 
toimittamisen torjumisen kannalta. Tällaisen yhteistyön on kuitenkin käsitettävä myös 
Europol, joka on hankkinut merkittävää taitotietoa aloilla, jotka liittyvät EU:n tasolla 
tapahtuvaan tietoverkkorikollisuuden torjumiseen.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

. -1) Lisätään 1 artiklaan 5 alakohdan 
jälkeen 5 a alakohta seuraavasti:
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"5 a. "Väärennetyllä lääkkeellä":

kaikkia lääkkeitä, joista on 
tarkoituksellisesti tai tahallisesti 
väärennetty:
(a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, nimi 
ja koostumus sekä valmistusaineiden, 
mukaan lukien apuaineet ja vaikuttavat 
aineet, että niiden annostelun osalta; 
ja/tai
(b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa ja 
myyntiluvan haltija; ja/tai
(c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
rekisterit ja asiakirjat, joiden avulla 
jakeluketju voidaan tunnistaa.
Patentin rikkomiset ja patenttikiistat on 
erotettava lääkkeiden väärentämisestä. 
Väärennetyiksi ei katsota lääkkeitä (joko 
geneerisiä lääkkeitä tai merkkituotteita), 
joiden markkinoille saattamiseen ei ole 
saatu lupaa tietyssä yksittäisessä maassa 
mutta joiden markkinoille saattamiseen 
on annettu lupa muualla.
Laillisten lääkkeiden normit alittavia 
lääke-eriä tai laatuvirheitä tai hyvien 
tuotantotapojen / hyvien toimitustapojen 
noudattamatta jättämistä ei katsota 
väärentämiseksi.
Komissiolle annetaan valtuudet antaa 
delegoituja säädöksiä, joilla päivitetään 
tämä määritelmä teknisen ja tieteellisen 
kehityksen ja/tai kansainvälisten 
sopimusten perusteella. Kyseiset 
säädökset, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen."

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi "väärennetyn lääkkeen" määritelmä olisi esitettävä 
direktiivin tekstissä.
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Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 2 artiklan 3 kohdan jälkeen 
3 a kohta seuraavasti: 
"3 a. Tällä direktiivillä ei millään tavoin 
puututa jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa reseptilääkkeiden myyntiä 
internetissä tai kieltää se."

Perustelu

Jäsenvaltioiden selvä enemmistö rajoittaa nykyisin reseptilääkkeiden myyntiä internetissä. 
Tällaisella rajoituksella minimoidaan muun muassa väärentäjien mahdollisuudet saattaa 
lääkeväärennökset saataville. Tällaiset rajoitukset olisi voitava pitää voimassa 
kansanterveyden etujen vuoksi ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä ei saa osittain 
tai kokonaan poistaa tai peittää, ellei 
lääkkeiden tunnistamista, 
alkuperäisyyden todentamista ja 
jäljitettävyyttä ole varmistettu ja elleivät 
seuraavassa luetellut edellytykset täyty:

Perustelu

Turvamerkinnöillä on taattava, että on mahdollista tunnistaa lääke, todentaa tuotteen 
alkuperäisyys ja jäljittää tuotteen reitti katkeamattomasti sen valmistuksesta aina kuluttajalle 
asti. Lääkkeiden tunnistaminen, alkuperäisyyden todentaminen ja jäljitettävyys on 
varmistettava kaikissa olosuhteissa. 
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) Valmistusluvan haltija ilmoittaa 
selvästi ulommassa päällyksessä, jos 
alkuperäiset turvamerkinnät on osittain 
tai kokonaan poistettu tai peitetty;

Perustelu

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

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimitusketjun monimutkaisuus;

Perustelu

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group.

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

Tarkistus 14
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) todettujen väärennösten määrä 
kolmansissa maissa ja yhteisössä

(b) todettujen väärennösten määrä 
maailmanlaajuisesti ja erityisesti 
unionissa

Perustelu

Tilanne monissa kolmansissa maissa poikkeaa täysin unionin tilanteesta sen osalta, miten 
toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat ja valvovat teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamista.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

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

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä otetaan riittävästi huomioon 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät oikeutetut edut. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että lääkkeiden 
alkuperäisyyden osoittamiseksi 
tapahtuvan turvamerkintöjen käytön 
seurauksena kertyvien tietojen 
omistusoikeus ja luottamuksellisuus 
turvataan. Varsinkaan jakelukanavia 
koskevia tietoja ei luovuteta kaupalliseen 
käyttöön.

Perustelu

Tietosuojavaatimukset on täytettävä. Varsinkin lääkkeiden jakelukanavia koskevilla tiedoilla 
saattaisi olla kaupallista käyttöä myyntiluvan haltijoille, eikä kyseisiä tietoja näin ollen pitäisi 
asettaa niiden saataville.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetuissa 
toimenpiteissä olisi otettava riittävästi 
huomioon ainakin:
(a) järjestelmän kustannustehokkuus, 
jolla varmistetaan, että sovellettava 
toimenpide perustuu kustannus-
hyötyanalyysiin; 
(b) toimenpiteen kustannusten 
oikeasuhteinen jakaminen toimitusketjun 
kaikkien toimijoiden kesken ja kyseisen 
lääkkeen hinta huomioon ottaen; 
(c) järjestelmän riippumattomuus ja 
liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen, 
teollis- ja tekijänoikeuksien sekä 
henkilötietojen suojaamiseen liittyvät 
oikeutetut edut.

Perustelu

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

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

Tarkistus 18
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
54 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan valmistusluvan haltijaan, joka 
poistaa tai peittää osittain tai kokonaan 
alkuperäisen valmistajan tämän artiklan 
2 kohdan mukaista tarkoitusta varten 
lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
vapaaehtoisesti lisäämät turvamerkinnät.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Komissio käynnistää 
tiedotuskampanjan yhteistyössä 
lääkeviraston ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa. Kampanjan avulla 
lisätään kuluttajien tietoisuutta jo 
käytössä olevista alkuperäisyyden 
todentamistoimenpiteistä, lääkkeiden 
pakkauksissa olevista turvamerkinnöistä 
(kuten hologrammeista ja turvasineteistä) 
sekä väärennettyjen lääkkeiden 
ostamiseen liittyvistä riskeistä. Siinä 
keskitytään erityisesti verkossa oleviin 
luvattomiin ja valtuuttamattomiin 
lähteisiin.

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden määrän kasvaminen viittaa siihen, että kuluttajat eivät ole tietoisia 
riskeistä, joita liittyy väärennettyjen lääkkeiden ostamiseen laittomilta verkkosivustoilta. 
Asian hyvin tuntevat kuluttajat voisivat myötävaikuttaa markkinoilla olevien väärennettyjen 
lääkkeiden havaitsemiseen. 
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Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

85 c artikla

Komissio luo yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa akkreditoitujen internetapteekkien 
rekisterin ja todentaa sen. Rekisterin on 
oltava saatavilla julkisessa tietokannassa.
Komissio ottaa käyttöön unionin 
laatusertifikaatin, joka liitetään laillisten 
internetapteekkien verkkosivustoille. 
Komissio varmistaa, että mikään 
akkreditoimaton apteekki ei käytä unionin 
sertifikaattia tai käy lääkekauppaa 
sisämarkkinoilla.

Perustelu

Lääkkeitä internetapteekeista ostavien kuluttajien luottamusta on vahvistettava, ja 
väärennettyjen lääkkeiden toimittaminen internetin avulla on minimoitava.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

85 d artikla

Komissio ja jäsenvaltiot antavat 
delegoituja säädöksiä, jotka sisältävät 
toimenpiteitä, joilla lisätään yleisön 
tietoisuutta riskeistä, jotka liittyvät 
lääkkeiden ostamiseen internetistä; näitä 
toimenpiteitä voivat olla seuraavat: 
– varoitukset, jotka esitetään internetsivun 
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ylälaidassa hakuohjelmissa silloin, kun 
internetissä tehdään lääkkeitä koskeva 
haku; 
– yhteistyössä jäsenvaltioiden sekä 
potilas- ja kuluttajajärjestöjen kanssa 
toteutettavat valistuskampanjat; 
– helposti saatavilla olevan 
akkreditoitujen internetapteekkien 
luettelon laatiminen.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines.

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources,
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

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

Tarkistus 22

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 (7) Jos 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen 
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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."

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. Tämän tiedon yhteydessä 
eritellään ne periaatteet, yleisohjeet ja 
säännöt, joita ei ole noudatettu. Myös 
tapaukset, joissa väärennettyjä lääkkeitä 
on löydetty unionin markkinoilta, 
ilmoitetaan tähän tietokantaan."

Perustelu

Yhteisön tietokantaan lisättävien tietojen olisi oltava mahdollisimman täsmällisiä. 

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin nojalla annettavien 
kansallisten säännösten rikkomiseen ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi 
komissiolle nämä säännökset viimeistään 
[18 kuukauden kuluttua julkaisemisesta] ja 
niiden muutokset viipymättä.

Rajoittamatta toissijaisuusperiaatteen 
soveltamista jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Sovellettavissa seuraamuksissa, jotka 
voivat olla rikosoikeudellisia, on otettava 
huomioon riski, joka lääkkeiden 
väärentämisestä aiheutuu 
kansanterveydelle. Säädettyjen
seuraamusten on oltava 
yhdenmukaistettuja, tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niiden on 
katettava muun muassa seuraavat teot:
(1) väärennettyjen lääkkeiden, 
vaikuttavien aineiden, apuaineiden, osien, 
materiaalien ja tarvikkeiden 
valmistaminen;
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(2) väärennettyjen lääkkeiden, 
vaikuttavien aineiden, apuaineiden, osien, 
materiaalien ja tarvikkeiden 
toimittaminen tai tarjoaminen 
toimitettaviksi, mihin kuuluu myös välitys, 
kauppa, varastossa pitäminen, 
maahantuonti ja maastavienti;
(3) väärennettyjen asiakirjojen tekeminen 
ja asiakirjojen muunteleminen;
(4) avustaminen ja osallisena oleminen 
jossakin edellä mainitussa 
rikkomuksessa;
(5) jonkin edellä mainitun rikkomuksen 
toteuttamisen yrittäminen.
Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi 
komissiolle nämä säännökset viimeistään 
[18 kuukauden kuluttua julkaisemisesta] ja 
niiden muutokset viipymättä.

Perustelu

Lääkkeiden väärentäminen on vakavaa rikollista toimintaa, joka vaarantaa ihmishenkiä. 
Väärentämisen seuraamusten olisi heijastettava tätä tosiasiaa. Seuraamuksia koskevia 
säännöksiä vahvistettaessa on otettava huomioon, millainen riski lääkkeiden väärentämisestä 
aiheutuu kansanterveydelle. Seuraamusten olisi siis oltava tiukempia kuin seuraamusten, joita 
langetetaan muiden tavaroiden tai tuotteiden väärentämistapauksissa.

Tarkistus 24

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, 
lääkeviraston ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
verkoston ja ottaa potilas- ja 
kuluttajajärjestöt mukaan varmistaakseen 
tietojen vaihdon toimenpiteistä, joita on 
toteutettu lääkkeiden väärentämisen 
torjumiseksi, tietojen vaihto käytössä 
olevista seuraamusjärjestelmistä mukaan 
lukien. 
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Perustelu

On välttämätöntä käynnistää yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa, jotta lääkkeiden 
väärentämisilmiö – esimerkiksi väärennettyjen lääkkeiden ostamiseen johtavat tekijät –
voidaan ymmärtää oikein ja jotta väärentämistä voidaan torjua tehokkaasti. Potilasjärjestöt 
voivat auttaa keräämällä tietoja potilaiden käyttäytymisestä, kuten väärennettyjen lääkkeiden 
ostamisen syistä. 

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

17 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"127 c artikla

Komissio toimittaa 30 päivään kesäkuuta 
2012 mennessä ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta 
ja lisäyhdenmukaistamisen tarpeesta. 
Tässä tarkoituksessa komissio arvioi 
erityisesti, tarvitaanko 
käsikauppalääkkeiden myynnissä ja 
niiden myymisessä internetin kautta 
erityistä yhdenmukaistamista. Lisäksi se 
laatii arvion väärennettyjen lääkkeiden 
markkinoilletuloväylistä sekä 
käsikauppalääkkeiden vaaroista. 
Raporttiin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. Tarvittaessa 
raportissa ehdotetaan lainsäädäntöä, jolla 
käsikauppalääkkeet sisällytetään tämän 
direktiivin soveltamisalaan."

Perustelu

Suurin osa väärennetyistä tuotteista tulee markkinoille laittomien verkkosivustojen kautta. 
Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus ostaa lääkkeitä turvallisesti internetin kautta ja 
käsikaupasta. Lisäksi saatavilla on tuskin lainkaan tietoja siitä, mitä reittiä ja milloin 
väärennettyjä lääkkeitä todennäköisimmin tuodaan lailliseen jakeluketjuun.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) direktiivin 1 artiklan 9 kohdan 
noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 
siltä osin kuin on kyse direktiivin 
2001/83/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, 
54 a artiklan 5 kohdasta sekä 
54 a artiklan 2 ja 3 kohdasta siltä osin 
kuin niihin viitataan 54 a artiklan 
5 kohdassa [lisätään täsmällinen 
päivämäärä; 6 kuukautta direktiivin 
julkaisemisesta];

Perustelu

Koska väärennetyt lääkkeet aiheuttavat yhä suuremman riskin potilaille, potilaiden 
turvallisuuden parantamiseksi on pikaisesti otettava käyttöön tilapäisiä toimia ennen 
direktiivin voimaantuloa. Tilapäisissä toimissa olisi muun muassa edellytettävä, että 
valmistusluvan haltijat (ja uudelleenpakkaajat), jotka poistavat tai peittävät alkuperäisen 
valmistajan vapaaehtoisesti soveltamia turvamerkintöjä, olisi korvattava ne vastaavilla 
selvillä turvamerkinnöillä. Lisäksi ensin mainittujen olisi jouduttava vastuuseen, jos 
toimitusketjuun pääsee väärennettyjä lääkkeitä heidän toimiensa seurauksena. 

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Koska väärennetyt lääkkeet aiheuttavat yhä suuremman riskin potilaille, potilaiden 
turvallisuuden parantamiseksi on pikaisesti otettava käyttöön tilapäisiä toimia ennen 
direktiivin voimaantuloa. Tilapäisissä toimissa olisi muun muassa edellytettävä, että 
valmistusluvan haltijat (ja uudelleenpakkaajat), jotka poistavat tai peittävät alkuperäisen 
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valmistajan vapaaehtoisesti soveltamia turvamerkintöjä, olisi korvattava ne vastaavilla 
selvillä turvamerkinnöillä. Lisäksi ensin mainittujen olisi jouduttava vastuuseen, jos 
toimitusketjuun pääsee väärennettyjä lääkkeitä heidän toimiensa seurauksena. 

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) direktiivin 1 artiklan 9 kohdan 
noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 
paitsi siltä osin kuin on kyse direktiivin 
2001/83/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, 
54 a artiklan 5 kohdasta sekä 
54 a artiklan 2 ja 3 kohdasta siltä osin 
kuin niihin viitataan 54 a artiklan 
5 kohdassa [lisätään täsmällinen 
päivämäärä; 48 kuukautta direktiivin 
julkaisemisesta];

Perustelu

Koska väärennetyt lääkkeet aiheuttavat yhä suuremman riskin potilaille, potilaiden 
turvallisuuden parantamiseksi on pikaisesti otettava käyttöön tilapäisiä toimia ennen 
direktiivin voimaantuloa. Tilapäisissä toimissa olisi muun muassa edellytettävä, että 
valmistusluvan haltijat (ja uudelleenpakkaajat), jotka poistavat tai peittävät alkuperäisen 
valmistajan vapaaehtoisesti soveltamia turvamerkintöjä, olisi korvattava ne vastaavilla 
selvillä turvamerkinnöillä. Lisäksi ensin mainittujen olisi jouduttava vastuuseen, jos 
toimitusketjuun pääsee väärennettyjä lääkkeitä heidän toimiensa seurauksena. 
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