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Tarkistus 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 ja 168 artiklan,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 allekirjoitettavissa 
vuonna 2010.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan sellainen yleissopimuksen muodossa oleva kansainvälinen oikeudellinen väline, 
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 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Huomattava osa internetistä 
ostetuista lääkkeistä on peräisin fyysisen 
sijaintinsa salaavilta sivustoilta. Näin 
ollen olisi tehtävä ero laillisten 
postimyynti- tai internetapteekkien ja 
valvomattomiin internetostoihin 
perustuvan 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 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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. Jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava yhteistyössä potilas- ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa toimenpiteitä 
lisätäkseen yleisön tietoisuutta riskeistä, 
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jotka liittyvät lääkkeiden ostamiseen 
internetistä. Tiedotuskampanjoilla 
kansalaisille olisi annettava tietoa siitä, 
onko heidän internetapteekkinsa 
virallisesti valtuutettu ja julkisten 
viranomaisten valvoma.

Or. en

Perustelu

Tiedostamisen lisääminen on ratkaiseva osatekijä, kun torjutaan lääkeväärennösten 
toimittamista internetmyynnin kautta. Tiedotusaloitteet ovat ratkaisevia, koska tiedostava ja 
asiantunteva kuluttaja pystyy välttämään lääkeväärennösten ostamista. Potilas- ja 
kuluttajajärjestöillä on kokemusta relevantin, täsmällisen ja helposti saatavilla olevan tiedon 
jakamisesta heidän hyvin tuntemilleen yhteisöille.    

Tarkistus 46
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(4 e) On syytä ottaa käyttöön 
"lääkeväärennöksen" määritelmä 
tällaisten lääkkeiden erottamiseksi 
lääkkeistä, jotka ovat laillisia, mutta joille 
ei ole myönnetty myyntilupaa. Lisäksi 
myyntiluvan saaneita tai muulla tavoin 
vaatimustenmukaisia tuotteita, joiden 
laadussa on puutteita, ja lääkkeitä, jotka 
eivät valmistuksessa tai myöhemmässä 
käsittelyssä tehtyjen virheiden vuoksi 
täytä hyvien tuotantotapojen tai hyvien 
jakelutapojen vaatimuksia, ei pidä 
sekoittaa lääkeväärennöksiin.  

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden tahallinen väärentäminen on rikos. Sitä ei pidä rinnastaa hyvien toimintatapojen 
noudattamatta jättämiseen tai laadussa ilmeneviin puutteisiin, joita voi tapahtua 
normaaleissa valmistusoloissa ja jotka käsitellään avoimesti lääkkeen valmistajan ja 
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viranomaisten välillä siten, että kansanterveyden turvaamisesta huolehditaan jatkuvasti.

Tarkistus 47
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lääkeväärennösten toimitukset 
perustuvat usein internetissä tehtyihin 
tilauksiin. Perustamissopimuksen 
säännösten ja erityisesti SEUT-
sopimuksen 168 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltiot ovat vastuussa lääkkeiden 
markkinoinnin sääntelystä 
vähittäiskaupassa, erityisesti apteekeissa.  
Tähän sisältyy myös lääkkeiden 
postimyynnin ja internetkaupan sääntely.   
Tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan jäsenvaltiot voivat kieltää 
kokonaan lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden postimyynnin, koska tällaisiin 
markkinointitapoihin liittyvien vaarojen 
takia niillä on runsaasti harkinnanvaraa 
asiassa.   

Or. de

Perustelu

Direktiivissä on noudatettava nykyistä toimivaltajakoa. Apteekkeja ja lääkkeiden 
vähittäismyyntiä koskevat säännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.  Suuri enemmistö 
jäsenvaltioista on kieltänyt reseptilääkkeiden postimyynnin, minkä tuomioistuin on hyväksynyt 
(11.12.2003 asiassa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, annettu tuomio). 
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Tarkistus 48
Vicky Ford

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 lääkkeiden 
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljitettävyyden 
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät. 
Kun lääkkeille otetaan käyttöön pakollisia 
turvamerkintöjä, olisi asianmukaisesti 
otettava huomioon tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien, kuten 
rinnakkaisvalmisteiden tai lääkkeiden, 
joita tuottaja myy suoraan ilman 
kolmansia osapuolia, kuten 
tukkukauppiaita, kauppiaita tai välittäjiä, 
terveydenhoitolaitokselle, jossa lääke 
annetaan potilaalle, 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.

Or. en

Perustelu

On erittäin tarpeellista kehittää tehokas järjestelmä lääkkeiden tunnistamiseen, 
alkuperäisyyden todentamiseen ja jäljittämiseen 54 a artiklan 4 kohdan mukaisen 
riskinarvioinnin pohjalta. Vahvistettaessa turvamerkintöjä on otettava huomioon tuotteen 
ominaislaatu kohtuuttomien kustannusten estämiseksi.  Olisi vaikutuksiltaan kielteistä 
esimerkiksi vaatia turvamerkintöjä tuotteilta, joita valmistaja myy suoraan loppukäyttäjänä 
toimivalle terveydenhoitolaitokselle, jossa lääke annetaan suoraan potilaalle.
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Tarkistus 49
Patrizia Toia

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 lääkkeiden 
tunnistamisen, alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljitettävyyden 
varmistamiseen tarkoitetut turvamerkinnät. 
Kun lääkkeille 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.

Or. it

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaikentyyppisten lääkkeiden alkuperäisyys, olipa kyse reseptilääkkeistä 
tai muista. Kaikki lääkkeet – sekä reseptilääkkeet että käsikauppalääkkeet – ovat 
erikoistuotteita, joilla väärennettyinä saattaa olla tuhoisia seurauksia ihmisten terveydelle. 
Lisäksi lääkkeiden luokituksen muuttaminen, eli reseptilääkkeiden muuttaminen 
käsikauppalääkkeiksi on leviämässä yhä laajemmalle sekä jäsenvaltioissa että koko 
Euroopassa. Joissakin jäsenvaltioissa myös käsikauppalääkkeisiin vaaditaan lääkärin 
määräys. 
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Tarkistus 50
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava yhdessä 
asianomaisten osapuolten kanssa 
määrittää lääkkeiden väärentämisen 
torjunnassa käyttämänsä tekniikan 
erityisnäkökohdat, jotka ne katsovat 
omien lääkkeiden jakelujärjestelmiensä 
kannalta sopivimmiksi ottaen huomioon 
tällä direktiivillä käyttöön otettava 
alkuperäisyyden todentava sinetti.  

Or. it

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisesti lääkepakkauksissa on käytettävä alkuperäisyyden varmistavaa 
sinettiä, jolla tukkumyyjät ja apteekkarit voivat tarkistaa lääkkeiden aitouden. 
Turvajärjestelmän yksityiskohdista on päätettävä kansallisella tasolla kansallisten lääkkeiden 
jakelujärjestelmien erityistarpeiden mukaisesti. On noudatettava kansallisia aloitteita, jotka 
on jo pantu täytäntöön tai joiden täytäntöönpano on kesken. 

Tarkistus 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava yhdessä 
asianomaisten osapuolten kanssa 
säännellä lääkkeiden alkuperäisyyden 
todentamismenetelmiä tavalla, jonka ne 
katsovat sopivimmaksi omien 
lääkemarkkinoidensa kannalta, ottaen 
huomioon tämän direktiivin mukaisesti 
käyttöön otettavat turvamerkinnät.  

Or. de
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Perustelu

On tärkeää varmistaa sekä reseptilääkkeiden että muiden lääkkeiden alkuperäisyys.

Tarkistus 52
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava yhdessä 
asianomaisten osapuolten kanssa 
määritellä lääkkeiden alkuperäisyyden 
todentamismenetelmien erityispiirteet, 
jotka ne katsovat omien lääkkeiden 
jakelujärjestelmien kannalta sopivimmiksi 
ottaen huomioon tämän direktiivin 
mukaisesti käyttöön otettavat 
turvamerkinnät. 

Or. en

Perustelu

Direktiivillä vaaditaan lisäämään lääkepakkauksiin turvamerkinnät, joilla tukkumyyjät ja 
apteekkarit voivat tarkistaa lääkkeiden aitouden.   Alkuperäisyyden toteamisprosessin 
erityispiirteet pitäisi määrittää kansallisesti kunkin valtion lääkkeiden jakelujärjestelmien 
tarpeiden mukaisesti. On noudatettava kansallisia aloitteita, jotka on jo pantu täytäntöön tai 
joiden täytäntöönpano on kesken. 

Tarkistus 53
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Lääkkeiden tunnistamisen ja 
jäljittämisen yksittäisen annoksen tasolla 
mahdollistavat tekniikat voivat osoittautua 
keinoksi torjua tehokkaammin lääkkeiden 
väärentämistä, ja kansanterveyden 
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turvaamisesta Euroopassa vastaavien 
laitosten kannattaa arvioida niitä 
huolellisesti.    

Or. it

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon kaikki saatavilla olevat tekniikat tämän Euroopan kansalaisten 
terveyttä vahingoittavan ilmiön torjumiseksi. 

Tarkistus 54
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Jotta potilaita voidaan suojella 
ajoissa lääkeväärennösten riskeiltä, 
valmistusluvan haltijaa, joka poistaa tai 
peittää vapaaehtoisesti lisätyt 
turvamerkinnät osittain tai kokonaan, on 
vaadittava korvaamaan turvamerkinnät 
vastaavilla turvamerkinnöillä, joiden 
tarkoituksena on varmistaa 
reseptilääkkeiden tunnistaminen, 
alkuperäisyyden todentaminen ja 
jäljitettävyys heti tämän direktiivin tultua 
voimaan. 

Or. en

Perustelu

Direktiivin voimaantulon jälkeenkään konkreettisiin toimiin ei todennäköisesti päästä vielä 
vuosiin. Tämän vuoksi pitäisi jatkaa väliaikaisia toimia varsinaisten toimien käyttöönottoon 
asti.  Näillä toimilla pitäisi vaatia mm. että valmistusluvan haltijat (myös 
uudelleenpakkaajat), jotka poistavat tai peittävät alkuperäisen toimittajan vapaaehtoisesti 
lisäämät turvamerkinnät, korvaavat ne vastaavilla turvamerkinnöillä ja että ne ovat 
vastuussa, jos niiden toimien seurauksena toimitusketjuun tulee väärennettyjä tuotteita.    
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Tarkistus 55
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Lääkkeiden alkuperäisyyden 
todentamisen ja jäljittämisen yksittäisen 
annoksen (esimerkiksi kapselin, tabletin 
tai sinetöidyn nestepakkauksen) tasolla 
mahdollistavat tekniikat voivat olla 
arvokas keino parantaa markkinoilla 
olevien tuotteiden seurantaa.   

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperäisyyden todentamisen ja jäljittämisen yksittäisen annoksen tasolla 
mahdollistavien tekniikoiden käyttäminen lääkkeiden pakkauksiin ehdotettuja turvamerkintöjä 
täydentävänä keinona auttaa havaitsemaan varhaisessa vaiheessa markkinoilla olevat 
väärennetyt lääkkeet ja siten pienentää lääkeväärennösten potilaille aiheuttamia 
terveysriskejä.  

Tarkistus 56
Frédérique Ries

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 merkitsevällä tai
pakkaavalla tai lääkkeiden 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. Tiukkojen 
edellytysten tarkoituksena on estää 
väärennettyjen tuotteiden pääsy 
toimitusketjuun ja ne ilmentävät 
valmistusluvan haltijoiden 
huolehtimisvelvollisuutta suhteessa 
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tuotteiden alkuperäiseen valmistajaan ja 
myyntiluvan haltijaan sekä kuluttajiin.    

Or. en

Perustelu

Potilaille ja muille toimitusketjun toimijoille on nimenomaisesti tiedotettava pakkaukseen 
lisätyllä merkinnällä, mikäli alkuperäiset turvamerkinnät on poistettu ja korvattu. 

Tarkistus 57
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimitusketjun luotettavuuden 
lisäämiseksi tukkukauppiaiden olisi 
tarkistettava joko itse tai tähän 
tarkoitukseen hyväksytyn elimen kautta, 
että niiden toimittajat noudattavat hyviä 
jakelutapoja. 

(10) Toimitusketjun luotettavuuden 
lisäämiseksi tukkukauppiaiden olisi 
tarkistettava joko itse tai tähän 
tarkoitukseen hyväksytyn elimen kautta, 
että niiden toimittajat noudattavat hyviä 
jakelutapoja. Jotta varmistettaisiin, että 
toimitusketju on myös lääkkeen 
myyntiluvan haltijan jäljitettävissä, myös 
tukkumyyjien olisi annettava myyntiluvan 
haltijalle tiedot vastaanottamistaan 
tilauksista.   

Or. de

Tarkistus 58
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Olisi kiinnitettävä Euroopan 
kansalaisten huomiota riskeihin, joita 
syntyy tilattaessa lääkkeitä laittomilta 
toimittajilta. Olisi erityisesti edistettävä 
julkisia tiedotustoimia jäsenvaltioissa ja 
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kaikkialla Euroopassa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimenpiteitä lisätäkseen suuren yleisön 
tietoisuutta riskeistä, jotka liittyvät 
lääkkeiden ostamiseen internetistä.

Or. de

Perustelu

On tärkeää varmistaa sekä reseptilääkkeiden että muiden lääkkeiden alkuperäisyys.

Tarkistus 59
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Olisi erityisesti edistettävä 
tiedotuskampanjoita sekä kansallisesti 
että unionin tasolla. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tehokkaita toimenpiteitä, joilla 
parannetaan suuren yleisön tietoisuutta 
lääkkeiden ostamiseen internetistä 
liittyvistä riskeistä.

Or. it

Perustelu

Internet on lääkeväärennösten pääasiallinen lähde. Kansalaisia on varoitettava voimakkaasti 
hankkimasta lääkkeitä laittomista jakelukanavista.    Tätä varten olisi hyvä järjestää asiaa 
koskevia tiedotuskampanjoita sekä kansallisesti että Euroopan tasolla. 
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Tarkistus 60
Amalia Sartori

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 
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.

(13) Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
tai apuaineiden valmistuksessa olisi 
noudatettava tarkoituksenmukaisia
yhteisössä voimassa olevia hyviä 
tuotantotapoja riippumatta siitä, onko 
aineet tai apuaineet valmistettu yhteisössä 
vai tuotu 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.

Or. en

Perustelu

Sekä vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin että apuaineisiin olisi sovellettava asiaankuuluvia 
Euroopan tasolla kehitettyjä hyviä tuotantotapoja ottaen huomioon niiden omat 
erityispiirteet. Komissiota kehotetaan kehittämään erityisiä hyviä tuotantotapoja vaikuttaville 
farmaseuttisille aineille ja erityisiä hyviä tuotantotapoja apuaineille, joissa otetaan huomioon 
näiden kahden eri aineryhmän ominaispiirteet ja erityisesti se, että apuaineilla ei ole 
terapeuttisia vaikutuksia.     

Tarkistus 61
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Valmistusluvan haltijan olisi 
valvottava asianmukaisesti lääkkeiden 
valmistuksessa käytettäviä apuaineita, 
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jotka eivät ole vaikuttavia farmaseuttisia 
aineita, siten että valmistusluvan haltija 
tarkastaa apuaineet ja vahvistaa, että ne 
soveltuvat lääkkeiden valmistukseen 
hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja että 
tarkastamisella varmistetaan 
kansanterveyden riittävän tasoinen 
suojelu.      

Or. en

Perustelu

Apuaineiden sisällyttäminen soveltamisalaan on tärkeää edellyttäen, että apuaineita 
käsitellään erillään vaikuttavista farmaseuttisista aineista ja että niitä koskevat 
erityisvaatimukset, jotka eroavat vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin sovellettavista 
vaatimuksista.     Valmistusluvan haltija on vastuussa siitä, että apuaineiden laatu on 
tarkoituksenmukainen ja tämä määräys sisältyy jo ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden EU:n 
hyviin tuotantotapoihin.  

Tarkistus 62
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kunkin yksittäisen lääkemääräystä 
edellyttävän lääkkeen pakkauksen, 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta, tunnistamiseksi niiden 
turvamerkinnöissä on ilmoitettava tiedot 
valmisteen tietyistä ominaisuuksista 
(esimerkiksi lääkkeen koodi, viimeinen 
käyttöpäivä, valmistuserän numero).   
Tietojen on oltava koneellisesti luettavissa 
muodossa, joka on yhdenmukaistettu 
koko Euroopassa kansainvälistä 
koodistandardia käyttäen.   

Or. en

Perustelu

Päästä päähän ulottuvan tuotteiden tarkastusjärjestelmän pitäisi mahdollistaa jokaisen 
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pakkauksen sarjanumeron järjestelmällinen valvonta luovutuspisteessä ennen kuin se 
annetaan potilaalle.   Tämä vaatisi sitä, että kaikilla reseptilääkkeillä, radiofarmaseuttisia 
lääkkeitä lukuun ottamatta, olisi sarjanumero, josta yksittäinen pakkaus tunnistetaan 
yhdenmukaisella ja standardoidulla tavalla koko Euroopassa.     

Tarkistus 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä nykyisten lääkkeiden laitonta 
internetkauppaa koskevien rajoitusten 
täytäntöönpanossa myös Europolin 
avulla.    

Or. de

Tarkistus 64
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä, myös Europolin kanssa, 
tehostaakseen nykyisiä lääkkeiden 
laitonta internetkauppaa koskevia 
rajoituksia.   

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden yhteistyö lääkkeiden laittoman internetkaupan torjumiseksi on todella laajaa 
ja siihen kuuluu esimerkiksi parhaiden käytäntöjen ja teknisen tietämyksen vaihtoa.    
Yhteistyötä pitäisi ulottaa myös Europoliin, jolle on kertynyt huomattava kokemus 
internetrikollisuuteen liittyvillä aloilla.
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Tarkistus 65
Judith A. Merkies

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 2a alakohta seuraavasti:
"2 a. "Lääkeväärennöksellä": 

kaikkia lääkkeitä, joista on tahallisesti 
väärennetty:

a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, nimi 
ja koostumus sekä ainesosien, mukaan 
lukien pakkauksessa käytetyt ainesosat, 
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 
toimitusketju voidaan tunnistaa.
Komissio päivittää yhteistyössä viraston ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
tämän määritelmän teknisen ja 
tieteellisen kehityksen sekä 
kansainvälisten sopimusten perusteella.
Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
Määritelmä ei koske tahattomia 
valmistusvirheitä."

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi lääkeväärennösten määritelmä on tarpeen, koska tällä 
hetkellä on epäselvyyttä siitä, mitä niihin kuuluu. Tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
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kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä mahdollisia teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin liittyviä ongelmia taikka valmistusvirheitä.

Tarkistus 66
Jorgo Chatzimarkakis

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 2a alakohta seuraavasti:
"2 a. "Lääkeväärennöksellä": kaikkia 
lääkkeitä, joista on tahallisesti 
väärennetty:
a) niiden ominaisuudet, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, 
nimitys ja valmistuskaava sekä
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden että 
niiden annostelun osalta;  
b) niiden valmistustiedot, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa ja 
myyntiluvan haltija;
c) niiden alkuperä, mukaan lukien 
toimitusketjun tunnistamiseen liittyvät 
rekisterit ja asiakirjat. 
Komissio päivittää tämän määritelmän 
teknisen ja tieteellisen kehityksen sekä 
kansainvälisten sopimusten perusteella. 
Tämä määritelmä ei liity teollisoikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
Tämä määritelmä ei koske 
valmistusvirheitä." 

Or. de
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Tarkistus 67
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Lisätään 1 artiklaan 3 alakohdan jälkeen 
3a alakohta seuraavasti:

"3 a. "Apuaineella": 

lääkemuodon sisältämiä ainesosia, jotka eivät 
ole vaikuttavia aineita. Apuaineisiin kuuluvat 
esimerkiksi täyteaineet, hajotusaineet, 
liukuaineet, väriaineet, antioksidantit, 
säilytysaineet, lisäaineet, stabilisaattorit, 
sakeutusaineet, emulgaattorit, liukoisuutta 
edistävät aineet, läpäisevyyttä edistävät aineet, 
mauste- ja aromiaineet sekä lääkkeiden 
ulompien kuorien aineet, esimerkiksi 
gelatiinikapselit."

Or. en

Perustelu

Apuaineiden määritelmä on tarpeen, sillä apuaine on tärkeä osa lopullista lääkettä. 
Määritelmä on Euroopan lääkearviointiviraston lääkevalmistekomitean apuaineita koskevien 
ohjeiden mukainen.    

Tarkistus 68
Vicky Ford

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

-1 b) Lisätään 1 artiklaan 5 alakohdan 
jälkeen 5a alakohta seuraavasti:
" 5 a. "Lääkeväärennöksellä":

kaikkia lääkkeitä, joista on tahallisesti 
väärennetty:
a) niiden tunnistetiedot, mukaan lukien 
niiden pakkaus, pakkausmerkinnät, nimi 
tai koostumus sekä valmistusaineiden, 
mukaan lukien apuaineet ja vaikuttavat 
aineet, että niiden annostelun osalta;
b) niiden alkuperä, mukaan lukien 
valmistaja, valmistusmaa, alkuperämaa 
tai myyntiluvan haltija; 
c) niiden tuotehistoria, mukaan lukien 
rekisterit tai asiakirjat, joiden avulla 
toimitusketju voidaan tunnistaa.
Komissio päivittää yhteistyössä viraston ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
tämän määritelmän teknisen ja 
tieteellisen kehityksen sekä 
kansainvälisten sopimusten perusteella.
Tämä määritelmä ei liity teollis- ja 
tekijänoikeuksia tai patenttioikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkomuksiin.
Määritelmä ei koske valmistusvirheitä."

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi lääkeväärennöksen määritelmä on tarpeen, koska tällä 
hetkellä on epäselvyyttä siitä, mitä niihin kuuluu. Tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
kansanterveydelle koituviin seurauksiin, eikä siinä pitäisi käsitellä mahdollisia teollis- ja 
tekijänoikeuksiin tai patenttioikeuksiin liittyviä ongelmia taikka valmistusvirheitä.

Tarkistus 69
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 17 a kohta
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Komission teksti Tarkistus

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 
lääkkeiden myymisestä tai ostamisesta tai 
laskuttamisesta, lukuun ottamatta 
lääkkeiden fyysistä käsittelyä ja yleistä 
jakelua, ja jotka eivät ole tukkukaupan 
määritelmän mukaisia.”

Or. en

Perustelu

Direktiivin määritelmien pitäisi olla helppotajuisia ja merkitykseltään yksiselitteisiä.  
Määritelmissä pitäisi tehdä ero kaupankäynnin ja välittämisen välillä, siten että kaupankäynti
kattaa tapaukset, joissa kauppias on tuotteen omistaja, ja välittäminen tapaukset, joissa näin 
ei ole, ottaen huomioon, että kumpikaan näistä ei pidä tuotteita fyysisesti hallussaan eikä näin 
ollen valvo niiden käsittelyä.  

Tarkistus 70
Jorgo Chatzimarkakis

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. "Henkilöillä, joilla on lupa 
lääkkeiden yleiseen jakeluun":  
henkilöitä tai luvanhaltijoita, joilla on 
lupa lääkkeiden tukkukauppaan, 
kuitenkin ilman että tästä aiheutuu 
kielteisiä seurauksia henkilöille tai 
luvanhaltijoille, jotka on vapautettu 
lupavaatimuksesta." 

Or. de
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Perustelu

"Henkilöitä, joilla on lupa lääkkeiden yleiseen jakeluun," ei ole määritelty direktiivissä 
2001/83/EY, vaikka ilmausta siinä käytetäänkin. Jotta voidaan tehokkaasti estää 
lääkeväärennösten pääsy lailliseen toimitusketjuun, kaikki toimitusketjun osapuolet olisi 
määriteltävä tarkasti.  

Tarkistus 71
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 18 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan 18 a alakohdan 
jälkeen 18 b alakohta seuraavasti:
"18 b. "Henkilöillä, joilla on lupa 
lääkkeiden yleiseen jakeluun":  
henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on 
tukkukauppalupa, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta sellaisten henkilöiden tai 
yhteisöjen asemaan, jotka on vapautettu 
lääkkeiden yleiseen jakeluun oikeuttavaa 
lupaa koskevasta vaatimuksesta,"    

Or. en

Perustelu

 On lisättävä "henkilöiden, joilla on lupa lääkkeiden yleiseen jakeluun," määritelmä, koska 
termiä käytetään nykyisessä direktiivissä ilman määritelmää.  Määritelmää tarvitaan, jotta 
voidaan varmistaa lääkkeiden asianmukainen ja keskeytymätön jakelu, josta vastaavat 
henkilöt, joilla on lupa lääkkeiden yleiseen jakeluun.   Jotta voidaan tehokkaasti torjua 
lääkeväärennöksiä, olisi yksilöitävä selvästi kaikki toimitusketjussa suoranaisesti tai 
välillisesti toimivat osapuolet ja määriteltävä niiden toiminta, tehdä se kokonaisuudessaan 
luvanvaraiseksi sekä valvoa ja tarkastaa sitä.  
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Tarkistus 72
Vicky Ford

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 artiklaan 3 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti: 
"3 a. Mikään tämän direktiivin säännös ei 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa reseptilääkkeiden myyntiä 
internetissä tai kieltää se kokonaan." 

Or. en

Perustelu

Suuri enemmistö jäsenvaltioista on kieltänyt reseptilääkkeiden internetmyynnin. Tällaiset 
rajoitukset auttavat muun muassa minimoimaan väärentäjien tilaisuuksia tuoda 
lääkeväärennöksiä yleisesti saataville.   Kansanterveyden vuoksi ja toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti pitää sallia rajoitusten pitäminen voimassa. 

Tarkistus 73
Jorgo Chatzimarkakis

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. Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
rajoittaa lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden myyntiä internetissä tai kieltää 
se kokonaan." 

Or. de
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Tarkistus 74
Amalia Sartori

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

Or. it

Perustelu

Nykyisin enemmistö jäsenvaltioista on rajoittanut lääkkeiden myyntiä internetissä. Tällaisilla 
rajoituksilla muun muassa vähennetään väärentäjien tilaisuuksia tuoda lääkeväärennöksiä 
yleisesti saataville.   Kansanterveyden vuoksi ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitää 
sallia rajoitusten pitäminen voimassa. 

Tarkistus 75
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Valmistusluvan haltijan on varmistettava, 
että lähtöaineiden, jotka eivät ole 
vaikuttavia farmaseuttisia aineita, 
soveltuvuus käytettäväksi lääkkeissä 
arvioidaan. Valmistusluvan haltijan on 
varmistettava, että koko arviointiprosessi 
kuvaillaan laatujärjestelmässä, jonka 
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toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tarkastaa.

Or. en

Perustelu

Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja apuaineiden toimitusketjut eroavat 
ominaisuuksiltaan huomattavasti. Apuaineita koskevien säännösten pitää olla erillisessä 
artiklassa, jossa ne selvästi erotetaan vaikuttavista farmaseuttisista aineista ja jossa 
säädetään tarvittavasta valvonnasta.   Apuaineiden valmistajia ja raaka-aineiden 
toimitusketjua tarkkaillaan valmistusluvan haltijoiden laatujärjestelmässä EU:n 
pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön valvonnassa, jonka toimintaa myös tarkastetaan 
säännöllisesti.  

Tarkistus 76
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Apuaineisiin on sovellettava niiden omia 
hyviä tuotantotapoja, jotka komissio on 
kehittänyt 84 a artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Sekä vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin että apuaineisiin olisi sovellettava asiaankuuluvia 
Euroopan tasolla kehitettyjä hyviä tuotantotapoja ottaen huomioon niiden omat 
erityispiirteet. Komissiota kehotetaan kehittämään erityisiä hyviä tuotantotapoja vaikuttaville 
farmaseuttisille aineille ja erityisiä hyviä tuotantotapoja apuaineille, joissa otetaan huomioon 
näiden kahden eri aineryhmän ominaispiirteet ja erityisesti se, että apuaineilla ei ole 
terapeuttisia vaikutuksia.     
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Tarkistus 77
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamista 
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään olevan väärennöksiä 
valmistusluvan haltijan valmistamista 
tuotteista."

"g) ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoonsa saamista 
tuotteista, jotka tunnistetietojensa, 
tuotehistoriansa tai alkuperänsä osalta ovat 
tai joiden epäillään todennäköisesti olevan 
väärennöksiä valmistusluvan haltijan 
valmistamista tuotteista."

Or. el

Tarkistus 78
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään h alakohta seuraavasti:
"h) sovellettava vaikuttavien ainesosien 
tuontiin kolmansista maista erityistä ja 
tarkkaa valvontaa hyvien tuotantotapojen 
noudattamisen ja vaikuttavien aineiden 
laatuominaisuuksien tarkastamiseksi."  

Or. it

Perustelu

Valvontaa olisi tiukennettava, erityisesti vaikuttavien ainesosien tuonnissa kolmansista 
maista, unohtamatta kuitenkaan, että on pidettävä erillään hyvien tuotantotapojen (ja 
erityisesti vaikuttavien ainesosien laadun) valvonta ja tuotteiden väärentämiseen liittyvät 
tarkastukset, jotka koskevat patentinhaltijoita.  
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Tarkistus 79
Ioannis A. Tsoukalas

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 ja 
valvontajärjestelyitä, jotka vastaavat 
vähintään yhteisön hyvän tuotantotavan 
mukaisia vaatimuksia, ja että laitos kuuluu 
valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden piiriin, millä 
varmistetaan, ettei kyseisiä hyviä 
tuotantotapoja voida kiertää.

Or. el

Tarkistus 80
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Periaatteet, joiden mukaisesti 
valmistusluvan haltija varmistaa, että 
apuaineet soveltuvat lääkkeiden 
valmistukseen siten, että käytetään 
riskiperusteista arviointia hyvien 
tuotantotapojen periaatteiden mukaisesti, 
hyväksytään suuntaviivoina.    

Or. en
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Perustelu

On kehitettävä asianmukaiset ja oikeasuhteiset suuntaviivat apuaineille ja vaikuttaville 
aineille, koska niiden toimitusketjut eroavat ominaisuuksiltaan huomattavasti.   On ehdotettu, 
että jo käytössä olevat ohjeet muodostavat apuaineisiin sovellettavan valvonnan perustan ja 
niitä täydennetään tarvittaessa lisävaatimuksilla.   Ehdotus olisi pragmaattinen tapa toimia, 
joka täyttäisi nykyisen lainsäädännön vaatimukset ja rakentuisi jo käytössä olevien 
järjestelmien varaan.  

Tarkistus 81
Angelika Niebler

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, lukuun ottamatta 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä ja lääkkeitä, 
jotka erityisominaisuuksiensa vuoksi eivät 
sovellu tukkukauppa- ja apteekkijakeluun 
ja jotka tuottaja siksi myy suoraan 
terveydenhoitolaitokselle, jossa lääke 
annetaan suoraan potilaalle."

Or. en

Perustelu

On kehitettävä tehokas järjestelmä lääkkeiden tunnistamiseen ja niiden alkuperäisyyden 
todentamiseen 54 a artiklan 4 kohdan mukaisen riskinarvioinnin pohjalta. Vahvistettaessa 
turvamerkintöjä on otettava huomioon tuotteen ominaislaatu. Turvamerkintöjen soveltamista 
on arvioitava tuotteen ominaisuuksien perusteella sen alkuperäisyyden varmistamiseksi.  
Eräitä tuotteita voidaan antaa ainoastaan sairaaloissa.  Tällaisiin tuotteisiin sovellettavat 
turvamerkinnät tuskin parantavat mainittavasti potilaan turvallisuutta ja ne saattavat 
viivyttää tuotteiden saamista. 
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Tarkistus 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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, lukuun ottamatta 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä ja lääkkeitä, 
jotka erityisominaisuuksiensa vuoksi eivät 
sovellu tukkukauppa- ja apteekkijakeluun 
ja jotka tuottaja siksi myy suoraan 
terveydenhoitolaitokselle, jossa lääke 
annetaan suoraan potilaalle."

Or. en

Perustelu

On kehitettävä tehokas järjestelmä lääkkeiden tunnistamiseen ja niiden alkuperäisyyden 
todentamiseen 54 a artiklan 4 kohdan mukaisen riskinarvioinnin pohjalta. Vahvistettaessa 
turvamerkintöjä on otettava huomioon tuotteen ominaislaatu. Turvamerkintöjen soveltamista 
on arvioitava tuotteen ominaisuuksien perusteella sen alkuperäisyyden varmistamiseksi.  
Eräitä tuotteita voidaan antaa ainoastaan sairaaloissa.  Tällaisiin tuotteisiin sovellettavat 
turvamerkinnät tuskin parantavat mainittavasti potilaan turvallisuutta ja ne saattavat 
viivyttää tuotteiden saamista. 

Tarkistus 83
Jorgo Chatzimarkakis

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 

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

määritellyille lääkemääräystä edellyttäville 
lääkkeille, radiofarmaseuttisia lääkkeitä 
lukuun ottamatta, jotka 
erityisominaisuuksiensa vuoksi eivät 
sovellu tukkukauppa- ja apteekkijakeluun 
ja jotka tuottaja siksi myy suoraan ilman 
välittäjiä terveydenhoitolaitokselle, jossa 
lääke annetaan suoraan potilaalle."

Or. de

Tarkistus 84
Patrizia Toia

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, 
radiofarmaseuttisia lääkkeitä lukuun 
ottamatta."

Or. it

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaikentyyppisten lääkkeiden alkuperäisyys, olipa kyse reseptilääkkeistä 
tai muista. Kaikki lääkkeet – sekä reseptilääkkeet että käsikauppalääkkeet – ovat 
erikoistuotteita, joilla väärennettyinä saattaa olla tuhoisia seurauksia ihmisten terveydelle.  
Lisäksi lääkkeiden luokituksen muuttaminen, eli reseptilääkkeiden muuttaminen 
käsikauppalääkkeiksi on leviämässä yhä laajemmalle sekä jäsenvaltioissa että koko 
Euroopassa. 
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Tarkistus 85
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

Turvamerkintöjä on sovellettava ilman 
syrjintää markkinointikanavien välillä. 

Or. de

Tarkistus 86
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Turvamerkintöjen katsotaan olevan 
yhdenmukaisia, kun ne ovat yhtä 
tehokkaita tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen, 
jäljitettävyyden ja muuntelemisen 
estämisen varmistamisessa ja kun niiden 
jäljentäminen on teknisesti yhtä vaikeaa. 
Kun turvamerkintä poistetaan, korvataan 
toisella tai peitetään, tätä kohtaa olisi 
sovellettava myös uuteen 
turvamerkintään.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että rinnakkaiskaupan harjoittajat voivat todella soveltaa 
yhdenmukaisia turvamerkintöjä uudelleenpakkauksessa, tässä direktiivissä on esitettävä 
yhdenmukaisten turvamerkintöjen eri luokat tietyin perustein.
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Tarkistus 87
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Turvamerkintöjen katsotaan olevan 
yhdenmukaisia, kun ne ovat yhtä 
tehokkaita tunnistamisen, 
alkuperäisyyden todentamisen, 
jäljitettävyyden ja muuntelemisen 
estämisen varmistamisessa ja kun niiden 
jäljentäminen on teknisesti yhtä vaikeaa. 
Kun turvamerkintä poistetaan, korvataan 
toisella tai peitetään, tätä kohtaa olisi 
sovellettava myös uuteen turvamerkintään 
paitsi jos ensisijainen turvamerkintä on 
peitelty eikä sitä näin ollen voi tunnistaa.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että rinnakkaiskaupan harjoittajat voivat todella soveltaa 
yhdenmukaisia turvamerkintöjä uudelleenpakkauksessa, tässä direktiivissä on esitettävä 
yhdenmukaisten turvamerkintöjen eri luokat tietyin perustein ja tunnustettava, että peitettyjä 
turvamerkintöjä ei voi tarkistaa ilman etukäteistietoja. 

Tarkistus 88
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Valmistusluvan haltija ilmoittaa 
selvästi ulommassa päällyksessä, jos 
alkuperäiset turvamerkinnät on osittain 
tai kokonaan poistettu tai peitetty;    
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Or. en

Perustelu

Potilaille ja muille toimitusketjun toimijoille on nimenomaisesti tiedotettava pakkaukseen 
lisätyllä merkinnällä, mikäli alkuperäiset turvamerkinnät on poistettu ja korvattu. 

Tarkistus 89
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 54 artiklan o alakohdassa 
tarkoitettuja turvamerkintöjä on 
sovellettava ilman syrjintää 
toimituskanavien välillä. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 90
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
valmistusluvan haltija katsotaan neuvoston 
direktiivin 85/374/ETY mukaisesti 
valmistajaksi. Valmistaja on vastuussa 
vahingoista, joita tunnistetiedoiltaan 
väärennetty lääke aiheuttaa alkuperäiselle 
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valmistajalle, myyntiluvan haltijalle ja 
kuluttajille. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 91
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperäisyyden todentamiseen käytettävissä turvamerkinnöissä on useita 
vaihtoehtoja kuten, yksiulotteinen koodi, datamatrix-koodi, sinetit, hologrammit, 
radiotaajuiset etätunnistuslaitteet jne. On myös kansallisella tasolla käynnistettyjä 
koehankkeita, joilla arvioidaan näiden merkintöjen hyödyllisyyttä. Ennen tietyn 
turvamerkinnän valintaa komission pitäisi tehdä vaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan 
kaikkien nykyisin markkinoilla käytössä olevien turvamerkintöjen etuja ja haittoja. Siinä 
pitäisi ottaa huomioon myös jo saadut kokemukset ja toteutetut koehankkeet.  
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Tarkistus 92
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 121 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(4) Komissio vahvistaa toimenpiteet, joita 
tarvitaan 54 artiklan o alakohdan ja tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan panemiseksi 
täytäntöön. Ennen 54 artiklan 
o alakohdan mukaisen erityistoimenpiteen 
ehdottamista komissio tekee julkisen 
vaikutusten arvioinnin lääkeväärennösten 
torjunnassa nykyisin käytettävien 
järjestelmien kustannuksista ja hyödyistä 
ja kuulee asianomaisia osapuolia 
tällaisten alkuperäisyyden 
todentamissinettien käytöstä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
121 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen

Or. it

Perustelu

Lääkeväärennösten torjunnassa käytettävissä teknologiassa on useita vaihtoehtoja kuten, 
yksiulotteinen koodi, datamatrix-koodi, sinetit, hologrammit, radiotaajuiset 
etätunnistuslaitteet jne. Ennen tietyn lääkeväärennösten torjunnassa käytettävän sinetin 
valintaa komission pitäisi tehdä vaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan nykyisin 
markkinoilla käytössä olevien sinettien etuja ja haittoja. Siinä pitäisi ottaa huomioon myös jo 
saadut kokemukset ja toteutettujen koehankkeiden tulokset.
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Tarkistus 93
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 94
Vicky Ford

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) jos lääke toimitetaan suoraan ilman 
kolmansia osapuolia, kuten 
tukkukauppiaita, kauppiaita tai välittäjiä, 
terveydenhoitolaitokselle, jossa lääke 
annetaan suoraan potilaalle.

Or. en



PE439.067v01-00 38/52 AM\804377FI.doc

FI

Tarkistus 95
Patrizia Toia

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 
väärentämisen torjuntaan tarkoitetun 
tekniikan käyttämisestä saatavien tietojen 
omistusoikeus ja luottamuksellisuus 
turvataan.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 97
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden alkuperäisyyden todentamiseen tarkoitettujen turvamerkintöjen käyttämisestä 
saadaan tietoa, joka saattaa olla kaupallisesti ja henkilökohtaisesti arkaluonteista. Tällaisten 
tietojen omistusoikeutta pitää kunnioittaa. Lääkkeiden henkilökohtaista käyttöä koskeviin 
tietoihin pitäisi soveltaa tietosuojalainsäädäntöä ja kansallisia ammatillista 
salassapitovelvollisuutta koskevia eettisiä sääntöjä.  
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Tarkistus 98
Vicky Ford

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.

Or. en

Perustelu

Direktiivin voimaantulon jälkeenkään konkreettisiin toimiin ei todennäköisesti päästä vielä 
vuosiin.  Tämän vuoksi pitäisi jatkaa väliaikaisia toimia varsinaisten toimien käyttöönottoon 
asti.  Näillä toimilla pitäisi vaatia mm. että valmistusluvan haltijat (myös 
uudelleenpakkaajat), jotka poistavat tai peittävät alkuperäisen toimittajan vapaaehtoisesti 
lisäämät turvamerkinnät, korvaavat ne vastaavilla turvamerkinnöillä ja että ne ovat 
vastuussa, jos niiden toimien seurauksena toimitusketjuun tulee väärennettyjä tuotteita.     

Tarkistus 99
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a)[lisätään täsmällinen päivämäärä 
36 kuukauden kuluttua julkaisemisesta] 
alkaen kaikissa lääkemääräystä 
edellyttävissä lääkkeissä, lukuun 
ottamatta radiofarmaseuttisia lääkkeitä, 
pitää olla 51 artiklan mukaisesti tuote-
erien myyntiin vapauttamisesta lähtien 
sarjanumero, josta yksittäinen pakkaus 
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tunnistetaan selvästi. Sarjanumero pitäisi 
yhdistää kansainvälisesti tunnustettuun ja 
yhdenmukaistettuun koodistandardiin. 

Or. en

Perustelu

 Päästä päähän ulottuvan tuotteiden tarkastusjärjestelmän pitäisi mahdollistaa jokaisen 
pakkauksen sarjanumeron järjestelmällinen valvonta luovutuspisteessä ennen kuin se 
annetaan potilaalle.   Tämä vaatisi sitä, että kaikilla reseptilääkkeillä, radiofarmaseuttisia 
lääkkeitä lukuun ottamatta, olisi sarjanumero, josta yksittäinen pakkaus tunnistetaan 
yhdenmukaisella ja standardoidulla tavalla koko Euroopassa.     

Tarkistus 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Pitää varmistaa, että tulevaisuudessa koko Euroopan unionissa on yhdenmukainen 
turvamerkintä. 
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Tarkistus 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
77 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

"(4) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
virastolle jäljennös 1 kohdassa tarkoitetusta 
luvasta. Virasto tallentaa nämä tiedot 
111 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun 
yhteisön tietokantaan. Komission tai minkä 
tahansa jäsenvaltion pyynnöstä 
jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 
tarpeelliset tiedot niistä yksittäisistä luvista, 
jotka ne ovat myöntäneet 1 kohdan 
mukaisesti."

"(4) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
virastolle jäljennös 1 kohdassa tarkoitetusta 
luvasta. Virasto tallentaa nämä tiedot 
111 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun 
yhteisön tietokantaan. Komission tai minkä 
tahansa jäsenvaltion pyynnöstä 
jäsenvaltioiden on toimitettava 
kohtuullisen ajan kuluessa kaikki 
tarpeelliset tiedot niistä yksittäisistä luvista, 
jotka ne ovat myöntäneet 1 kohdan 
mukaisesti."

Or. el

Tarkistus 102
Vicky Ford

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,
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– 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;".

Or. en

Tarkistus 103
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään j alakohta seuraavasti:
"j) Niiden on ilmoitettava pyynnöstä 
lääkkeen myyntiluvan haltijalle 
vastaanottamansa lääketilaukset.   
Ensimmäisen lauseen mukaisiin tietoihin 
kuuluu vähintään tilauksen tehneen 
osapuolen nimi ja osoite sekä e alakohdan 
1–4 luetelmakohdissa luetellut tiedot."

Or. de

Tarkistus 104
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään 84 artiklan jälkeen 
84 a artikla seuraavasti:
84 a artikla
Komissio julkaisee yleisohjeet erityisistä 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
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hyvistä tuotantotavoista ja erityisistä 
apuaineiden hyvistä tuotantotavoista.    
Tässä tarkoituksessa se kuulee neuvoston 
päätöksellä 75/319/ETY perustettua 
lääkevalmistekomiteaa ja neuvoston 
päätöksellä 75/320/ETY perustettua 
farmasian komiteaa.

Or. en

Perustelu

Sekä vaikuttaviin farmaseuttisiin aineisiin että apuaineisiin olisi sovellettava asiaankuuluvia 
Euroopan tasolla kehitettyjä hyviä tuotantotapoja ottaen huomioon niiden omat 
erityispiirteet. Komissiota kehotetaan kehittämään erityisiä hyviä tuotantotapoja vaikuttaville 
farmaseuttisille aineille ja erityisiä hyviä tuotantotapoja apuaineille, joissa otetaan huomioon 
näiden kahden eri aineryhmän ominaispiirteet ja erityisesti se, että apuaineilla ei ole 
terapeuttisia vaikutuksia.     

Tarkistus 105
Amalia Sartori

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

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. 

Niiden on ilmoitettava toimintansa tiedoksi 
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon ne ovat 
sijoittautuneet."

Niiden on ilmoitettava toimintansa tiedoksi 
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon ne ovat 
sijoittautuneet, joka ilmoittaa siitä 
virastolle.”

Or. en
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Perustelu

Lääkkeillä kauppaa käyvät tai niitä välittävät henkilöt tai yhteisöt pitäisi velvoittaa 
tarkistamaan, että kaupan tai välityksen kohteena olevilla lääkkeillä on voimassaoleva 
myyntilupa.  Kansallista ilmoitusmenettelyä olisi vahvistettava yhteisön tietokannalla, joka 
vastaisi tukkukauppaluvan haltijoille asetettuja vaatimuksia, jotta avoimuus koskisi kaikkia 
osallistujia.   

Tarkistus 106
Vicky Ford

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

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.

Or. en

Tarkistus 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

85 c artikla

1. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 
yhteisön tunnuksesta internetin 
apteekkisivustojen etusivua varten; sillä 
yleisöä autetaan tunnistamaan, onko lääkkeitä 
myyntiin tarjoava verkkosivusto yhteydessä 
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. 

Tällaisista säädöksistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan kohdassa 
tarkoitettua menettelyä 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 lääkeväärennösten suurin tuloväylä EU:hun, ja näin ollen se olisi sisällytettävä 
direktiivin.

Tarkistus 108
Patrizia Toia

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

14 a) Lisätään 88 artiklan 1 kohdan 
jälkeen 1 a kohta seuraavasti:
"1 a. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
komission kanssa ja asianosaisia tahoja 
kuultuaan laadittava lääkkeiden 
toimittajien luotettavuutta koskeva 
tiedotusstrategia.  Strategiassa on otettava 
huomioon lääkkeiden toimittamista 
koskevat erilaiset kansalliset 
lainsäädännöt ja eräisiin lääkkeiden 
toimitustapoihin, kuten laittomiin 
internetkanaviin liittyvät riskit. 

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 110
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
97 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 97 artiklaan 5 a kohta 
seuraavasti:
Komissio varmistaa yhteistyössä viraston 
ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, 
että valmistajat, maahantuojat, 
tukkukauppiaat, kauppiaat ja välittäjät 
edistävät joko yksin tai yhdessä julkisia 
tiedotuskampanjoita eri viestimissä 
(lehdistössä, televisiossa, radiossa) 
tietoisuuden lisäämiseksi riskeistä, joita 
liittyy lääkeväärennösten ostamiseen 
internetistä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada ihmiset ymmärtämään vaarat, joita liittyy lääkeväärennösten ostamiseen 
internetistä ja auttaa heitä erottamaan hyväksytyt internetapteekit laittomista jakelijoista.  
Koska valmistajilla, maahantuojilla, tukkukauppiailla, kauppiailla ja välittäjillä on 
käytössään runsaasti rahaa ja koska niiden etujen mukaista on suojella kuluttajia ja omaa 
mainettaan, tiedotuskampanjat pitäisi toteuttaa elinkeinoelämän johdolla ja komission 
tehtävänä olisi valvoa kampanjoiden toteuttamista.    
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Tarkistus 111
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Komissio antaa 121 artiklan 2 kohdassa 
asetetun menettelyn mukaisesti ohjeet, 
joissa määritellään yksityiskohtaisesti 
1 kohdan a–d alakohdassa asetetut 
vaatimukset varmistaen vaikuttavien 
aineiden laadun ja turvallisuuden 
valvonnan ja tarkkailun asianmukaisilla 
välineillä ja mahdollisesti myös 
erityistoimilla.

Or. it

Perustelu

Valvontaa olisi tiukennettava, erityisesti vaikuttavien ainesosien tuonnissa kolmansista 
maista, unohtamatta kuitenkaan, että on pidettävä erillään hyvien tuotantotapojen (ja 
vaikuttavien ainesosien laadun) valvonta ja tuotteiden väärentämiseen liittyvät tarkastukset, 
jotka koskevat kaikkia patentinhaltijoita.  

Tarkistus 112
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 ja lääkkeiden valmistus ja 
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tietokantaan." jakelu on keskeytettävä välittömästi.

Or. el

Tarkistus 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

118 c a artikla

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä 
yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa 
laatiakseen lääkkeiden väärentämisen ja 
lääkeväärennösten kaupan torjuntaa 
koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen. Yleissopimus kattaa 
lääkkeiden väärentämisen ja 
lääkeväärennösten kaupan siviili- ja 
rikosoikeudelliset näkökohdat.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 114
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
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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.

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [6 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 kuitenkin sovellettava

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [6 kuukauden ja yhden päivän 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta]. 
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; 24 kuukautta 
julkaisemisesta];

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].

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.

c) 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 kohdasta ja 54 a artiklan 
3 kohdasta siltä osin kuin ne on siirretty 
54 a artiklan 5 kohtaan, [lisätään 
täsmällinen päivämäärä; 6 kuukautta 
julkaisemisesta];
d) 1 artiklan 9 kohdan noudattamisen 
edellyttämiä säännöksiä paitsi siltä osin 
kuin on kyse direktiivin 2001/83/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä 
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direktiivillä, 54 a artiklan 5 kohdasta sekä 
54 a artiklan 2 kohdasta ja 54 a artiklan 
3 kohdasta siltä osin kuin ne on siirretty 
54 a artiklan 5 kohtaan, [lisätään 
täsmällinen päivämäärä; 48 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.

Or. en

Perustelu

Direktiivin voimaantulon jälkeenkään konkreettisiin toimiin ei todennäköisesti päästä vielä 
vuosiin. Tämän vuoksi pitäisi jatkaa väliaikaisia toimia varsinaisten toimien käyttöönottoon 
asti. Näillä toimilla pitäisi vaatia mm. että valmistusluvan haltijat (myös uudelleenpakkaajat), 
jotka poistavat tai peittävät alkuperäisen toimittajan vapaaehtoisesti lisäämät 
turvamerkinnät, korvaavat ne vastaavilla turvamerkinnöillä ja että ne ovat vastuussa, jos 
niiden toimien seurauksena toimitusketjuun tulee väärennettyjä tuotteita.     


