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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 osoittaa, että kun lääkkeitä 
ostetaan internetistä, kuluttaja ei aina voi 
todentaa niiden alkuperäisyyttä. Lisäksi 
tarvitaan lisäarviointia, mitä tulee 
käsikauppalääkkeiden mahdollisiin 
vaaroihin. Tästä syystä komissio toimittaa 
kahden vuoden välein Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle raportin tässä 
direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden 
vaikutuksesta ja lisäyhdenmukaistamisen 
tarpeesta, keskittyen erityisesti siihen 
kysymykseen, olisiko käsikauppalääkkeet 
sisällytettävä tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Suurin osa väärennetyistä tuotteista tulee markkinoille laittomien verkkosivustojen kautta. 
Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus ostaa lääkkeitä turvallisesti internetin kautta ja 
käsikaupasta.
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Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Komission pitäisi käynnistää 
yhteistyössä Euroopan lääkeviraston ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
kampanja, jossa kuluttajille tiedotetaan 
väärennettyjen lääkkeiden ostamiseen 
liittyvistä riskeistä. Kampanjan avulla 
pitäisi erityisesti lisätä kuluttajien 
tietoisuutta jo käytössä olevista 
alkuperäisyyden 
todentamistoimenpiteistä, lääkkeiden 
pakkauksissa olevista turvamerkinnöistä 
(kuten hologrammeista ja turvasineteistä) 
ja riskeistä, jotka liittyvät lääkkeiden 
ostamiseen luvattomilta ja 
valtuuttamattomilta verkkosivustoilta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 3

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 
jäljittämisestä, olisi käytettävä yhteisön ja 
jäsenvaltioiden voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Tämä koskee erityisesti jakelukanavia 
koskevia tietoja.
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Or. en

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 4

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

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan 5 alakohdan 
jälkeen 5a alakohta seuraavasti:
"5 a. "Väärennetyllä lääkkeellä":
kaikkia lääkkeitä, joista on 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;
b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa ja 
myyntiluvan haltija;
c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
rekisterit ja asiakirjat, joiden avulla 
jakeluketju voidaan tunnistaa.
Komissiolle annetaan valtuudet päivittää 
tämä määritelmä teknisen ja tieteellisen 
kehityksen sekä kansainvälisten 
sopimusten perusteella."

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi "väärennetyn lääkkeen" määritelmä olisi esitettävä 
direktiivin tekstissä.
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Tarkistus 5

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

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, elleivät 
seuraavassa luetellut edellytykset täyty ja 
ellei lääkkeiden tunnistamista, 
alkuperäisyyden todentamista ja 
jäljitettävyyttä ole varmistettu:

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden tunnistaminen, alkuperäisyyden todentaminen ja jäljitettävyys olisi varmistettava 
kaikissa olosuhteissa.

Tarkistus 6

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. Varsinkaan 
jakelukanavia koskevia tietoja ei 
luovuteta kaupalliseen käyttöön.

Or. en

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 7

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komissio käynnistää 
tiedotuskampanjan yhteistyössä viraston 
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.

Or. en

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden määrän kasvaminen viittaa siihen, että kuluttajat eivät ole tietoisia 
riskeistä, joita liittyy väärennettyjen lääkkeiden ostamiseen, ja varsinkin niiden ostamiseen 
laittomilta verkkosivustoilta. Asian hyvin tuntevat kuluttajat voisivat myötävaikuttaa 
markkinoilla olevien väärennettyjen lääkkeiden havaitsemiseen.
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Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Jos 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen 
perusteella päätellään, että kyseinen toimija 
ei noudata hyvien 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."

Or. en

Perustelu

Yhteisön tietokantaan lisättävien tietojen olisi oltava mahdollisimman täsmällisiä.

Tarkistus 9

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 

Rajoittamatta toissijaisuusperiaatteen 
soveltamista jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin säännösten rikkomiseen,
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet seuraamusten
täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Säädettyjen seuraamusten, jotka voivat 
olla luonteeltaan rikosoikeudellisia, on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
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[18 kuukauden kuluttua julkaisemisesta] ja 
niiden muutokset viipymättä.

varoittavia, ja niiden on katettava muun 
muassa seuraavat teot:

1) väärennettyjen lääkkeiden, 
vaikuttavien aineiden, apuaineiden, osien, 
materiaalien ja tarvikkeiden 
valmistaminen;
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.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden väärentäminen on vakavaa rikollista toimintaa, joka vaarantaa ihmishenkiä.
Väärentämisen seuraamusten olisi heijastettava tätä tosiasiaa.

Tarkistus 10

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 
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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."

Or. en

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.


