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Muudatusettepanek 51
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 114 ja 168;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek seob õigusliku aluse Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Käesoleva 
direktiivi eesmärk ei ole üksnes ravimite toimiva siseturu loomine (artikkel 114), vaid ka 
rahvatervise kõrgetasemelise kaitse tagamine ELis (artikkel 168).

Muudatusettepanek 52
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi kontekstis peaks 
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule igal aastal statistilise 
aruande usaldusväärsete ja täpsete 
andmetega võltsitud ravimitega seotud 
hetkeolukorra, trendide ja arengute kohta
liikmesriikides, kaasa arvatud üksikasjad 
selle kohta, kust, kuidas ja kelle poolt 
võltsitud ravimid avastati, nende 
päritoluriik ja võltsitud element (olemus, 
päritolu ja/või toimeaine/koostisosad). 
Aruandes tuleks selgelt eristada võltsimise 
ja patendiõiguse rikkumisega seotud 
probleeme.

Or. en
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Selgitus

Mõju hindamises ega teistes Euroopa Komisjoni aruannetes ei keskenduta piisavalt võltsitud 
toodete päritolule ja peamistele allikatele ega esitata sellekohaseid selgitusi. Oluline on mitte 
segamini ajada patendiõiguste rikkumisi või vaidlusi ja ravimite võltsimise probleemi. 
Esitada tuleb usaldusväärsed andmed ja statistika koos üksikasjadega selle kohta, kus 
võltsitud tooted avastati, millisest riigist need pärinevad, ning võltsitud element ise (olemus, 
päritolu ja/või toimeaine/koostisosad).

Muudatusettepanek 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi kontekstis peaks 
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule igal aastal statistilise 
aruande usaldusväärsete ja täpsete 
andmetega võltsitud ravimitega seotud 
hetkeolukorra, trendide ja arengute kohta
liikmesriikides, kaasa arvatud üksikasjad 
selle kohta, kust, kuidas ja kelle poolt 
võltsitud ravimid avastati, nende 
päritoluriik ja võltsitud element (olemus, 
päritolu ja/või toimeaine/koostisosad). 

Or. en

Selgitus

Mõju hindamises ega teistes Euroopa Komisjoni aruannetes ei keskenduta piisavalt võltsitud 
toodete päritolule ja peamistele allikatele ega esitata sellekohaseid selgitusi. Oluline on mitte 
segi ajada patendiõiguste rikkumisi või vaidlusi ja ravimite võltsimise probleemi. Esitada 
tuleb usaldusväärsed andmed ja statistika koos üksikasjadega selle kohta, kus võltsitud tooted 
avastati, millisest riigist need pärinevad, ning võltsitud element ise (olemus, päritolu ja/või 
toimeaine/koostisosad).
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Muudatusettepanek 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande ravimite võltsimisega seotud 
hetkeolukorra ja trendide kohta ning 
vastavalt sellele ajakohastama 
turvaelementide kasutamise meetmeid. 

Or. en

Selgitus

Võltsitud ravimite probleemidega tegelemiseks ja nende lahendamiseks on oluline mõista ja 
teha kindlaks nende päritolu ja peamised allikad. Seepärast tuleks sisse viia iga-aastaste 
aruannete tava. Aruannete tulemuste põhjal tuleks ajakohastada turvaelementide kohaldamise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 55
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist peaks 
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hindamisaruande, kus 
esitatakse üksikasjalikud andmed ELi 
seaduslikku tarneahelasse sattunud 
võltsitud ravimite ulatuse ja allikate 
kohta.

Or. en

Selgitus

Direktiivi võimaliku uuestisõnastamise või kohandamise jaoks on vaja selget ülevaadet 
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võltsimisega seotud riskide ulatuse ja peamiste allikate kohta.

Muudatusettepanek 56
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolevat direktiivi kohaldatakse, 
ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ
kohaldamist, ning käesoleva direktiiviga 
tuleks tagada selged ja tõhusad 
kaitseabinõud isikuandmete töötlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liit peaks toetama sellise 
rahvusvahelise konventsiooni koostamist, 
millega tugevdatakse karistusi ravimite 
võltsimise eest, samuti lisaprotokolli 
lisamist Palermo rahvusvahelisele 
konventsioonile organiseeritud 
kuritegevuse kohta.

Or. fr

Selgitus

Ravimite võltsimine on saanud rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike tegevusalaks ja me ei 
saa tegeleda selle rahvaterviseprobleemiga ainult oma Euroopa piirides. 
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Muudatusettepanek 58
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Teadaolevalt on internet üks peamisi 
kanaleid võltsitud ravimite sisenemiseks 
Euroopa turule. Arvestades, kui raske on 
kindlaks määrata internetisaitide 
tegelikku füüsilist aadressi ja järelikult 
neile täie kindlusega autentsuse 
sertifikaati anda ning kontrollida ravimite 
kvaliteeti, ohutust ja tõhusust, tuleks
keelata igat liiki ravimite müük interneti 
teel, kui käesoleva direktiivi jõustumise 
ajal kehtivad siseriiklikud õigusnormid ei 
sätesta teisiti.

Or. it

Selgitus

Kuigi mõnes liikmesriigis on see lubatud, oleme seisukohal, et kuna on kindlaks tehtud, et 
ravimite müük interneti teel on suurel määral ebaseaduslik, ei ole see kooskõlas eesmärgiga 
tagada rahvatervise kaitse kõrge tase ELis. Seega nõustume komisjoni ettepanekuga, et müüki 
internetis peetakse ebaseadusliku farmaatsiaharu osaks. Sellegipoolest säilitatakse 
liikmesriikide oma õigusnormid, milles peetakse sellist käesoleva direktiivi jõustumise ajal 
kehtivat tava seaduslikuks.

Muudatusettepanek 59
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Seaduslik postimüügiapteek peaks 
olema seotud seaduslikult registreeritud 
apteegiga, mis tagab, et seaduslik 
postimüügiapteek vastab kõigile oma 
seadusliku asukoha liikmesriigis asutatud 
apteekide suhtes kehtivatele juriidilistele 
nõuetele. Kõigi seaduslike 



PE439.406v01-00 8/50 AM\807493ET.doc

ET

postimüügiapteekide suhtes peaks 
kehtima juriidiline nõue, mille kohaselt 
on võimalik peafarmatseuti kindlaks teha. 
Postimüügiapteek võib väljastada tellitud 
retseptiravimi üksnes juhul, kui ta on 
eelnevalt saanud originaalretsepti. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et kõiki 
farmaatsiatoodete postimüügi sätteid 
reguleeriksid pidevalt selleks määratud 
riigiasutused.

Or. en

Selgitus

Postimüügiapteegid peavad järgima samu sätteid, mida järgivad seaduslikult registreeritud 
apteegid, tagades seega klientidele samaväärse toote kvaliteedi ja ohutuse. Iga 
postimüügiapteek peab registreerima peafarmatseudi, kes on müügi eest seaduslikult 
vastutav. Liikmesriikide apteekide reguleerimise eest vastutavad asutused peaksid 
regulaarselt kontrollima kõiki postimüügiapteeke, tehes tihedat koostööd Euroopa 
Postimüügiapteekide Ühinguga (European Association of Mail Service Pharmacies, EAMSP). 
EAMSP võiks tegutseda erialateabe- ja parimate tavade keskusena.

Muudatusettepanek 60
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Euroopa kodanikke peaks teavitama 
ebaseaduslike veebilehtede kaudu tellitud 
toodetega seotud terviseriskidest. 
Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega 
võtma meetmeid, et tõsta üldsuse 
teadlikkust riskidest, mis kaasnevad 
ravimite ostmisega interneti teel mis tahes 
muude veebilehtede kaudu kui seaduslike 
postimüügiapteekide veebilehed. Üldsuse 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate abil 
tuleks teavitada elanikke selle kohta, 
kuidas teha kindlaks seaduslikud 
postimüügiapteegid ning millised on 
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ebaseaduslikelt veebilehtedelt ravimite 
ostmisega seotud riskid.

Or. en

Selgitus

Üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniad on peamise tähtsusega Euroopa klientide 
teavitamisel ebaseaduslikest postimüügiapteekidest ravimite ostmisega kaasnevate riskide 
kohta. Üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniate korraldamiseks on vaja spetsiaalset 
turundustehnikat, et edastataks selged ja kergesti arusaadavad sõnumid ravimeid müüvate 
veebilehtede seadusliku ja ebaseadusliku tegevuse kohta. Näiteks teabe esitamine samal 
reklaamil võib olla tarbijatele segadusttekitav ning seepärast tuleks seda täielikult vältida.

Muudatusettepanek 61
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Soovitatav on kasutusele võtta
„võltsitud ravimi” mõiste määratlus, et 
eristada niisuguseid ravimeid 
seaduslikest, kuid müügiloata ravimitest. 
Lisaks ei tohiks lubatud või muid
seaduslikke kvaliteedivigadega tooteid 
ning tootmise või sellele järgnenud 
käitlemise vigadega ravimid, mis ei vasta 
heale tootmistavale ega heale 
hulgimüügitavale, ajada segamini 
võltsitud ravimitega.

Or. en

Selgitus

Ravimi tahtlik võltsimine on kuritegu. Seda ei tohiks võrdsustada heale tootmistavale 
mittevastavuse või kvaliteedivigadega, mis võivad tekkida tavapärastes tootmistingimustes 
ning millega tegelevad läbipaistvalt ravimitootjad ja ametiasutused, hoolitsedes pidevalt 
rahvatervise kaitsmise eest.
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Muudatusettepanek 62
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegune ravimite turustusvõrk on 
kasvavalt keerukas ning kaasab mitmeid 
osalisi, kes ei ole tingimata hulgimüüjad 
direktiivi 2001/83/EÜ tähenduses. 
Ravimimüügiahela usaldusväärsuse 
tagamiseks peaks ravimialane õigusakt 
käsitlema kõiki ravimimüügiahelas 
osalejaid: see hõlmab mitte ainult 
turustajaid, kes hangivad, säilitavad, 
ladustavad ja tarnivad ravimeid, vaid ka 
isikuid, kes on seotud ravimitega tehtavate 
tehingutega ilma ravimeid käitlemata. 
Nende suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalseid eeskirju vältimaks kõigi 
praktiliste vahenditega võimalust, et 
ravimid, mis on olemuse, taustandmete või 
päritolu poolest võltsitud, jõuaksid 
ühenduse seaduslikku tarneahelasse.

(5) Praegune ravimite turustusvõrk on 
kasvavalt keerukas ning kaasab mitmeid 
osalisi, kes ei ole tingimata hulgimüüjad 
direktiivi 2001/83/EÜ tähenduses. 
Ravimimüügiahela usaldusväärsuse 
tagamiseks peaks ravimialane õigusakt 
käsitlema kõiki ravimimüügiahelas 
osalejaid: see hõlmab mitte ainult 
turustajaid, kes hangivad, säilitavad, 
ladustavad ja tarnivad ravimeid, vaid ka 
isikuid, kes on seotud ravimitega tehtavate 
tehingutega ilma ravimeid käitlemata, 
näiteks hulgimüüjad või vahendajad. 
Nende suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalseid eeskirju vältimaks kõigi 
praktiliste vahenditega võimalust, et 
ravimid, mis on olemuse, taustandmete või 
päritolu poolest võltsitud, jõuaksid 
ühenduse seaduslikku tarneahelasse.

Or. en

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepaneku 7.

Muudatusettepanek 63
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Sageli leitakse, et võltsitud ravimeid 
tarnitakse internetis esitatud tellimuste 
alusel. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu sätetele, eriti selle artiklile 168, 
vastutavad liikmesriigid ravimite 
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turustamise reguleerimise eest müügi 
viimases etapis, eriti apteekides. See 
hõlmab ka ravimite postimüügi teel ja 
internetis turustamise reguleerimist. 
Euroopa Kohtu kohtupraktika võimaldab 
liikmesriikidel kehtestada täieliku keelu 
retseptiravimite tarnimiseks postimüügi 
teel vastavalt ulatuslikule 
kaalutlusõigusele, mis neil on 
turustusmeetodiga seotud riskide osas.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peab arvestama kehtiva pädevuste jaotusega. Liikmesriikide pädevuses on apteeke 
ja ravimite turustamist viimasel kauplemistasandil puudutava korra kehtestamine. Valdav 
enamus liikmesriike on keelanud retseptiravimite postimüügi ja seda toetab ka Euroopa 
Kohus (11. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Muudatusettepanek 64
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide 
kehtestamisel tuleb võtta arvesse teatavate 
toodete või tootekategooriate, nagu 
geneerilised ravimid, eripära. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende 
hinna tõttu, kas neid on võltsitud 
ühenduses ja väljaspool seda, ning samuti 
tuleb arvesse võtta võltsingute tagajärgi 
rahvatervisele, pidades silmas asjaomaste 
toodete konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil.
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Or. it

Muudatusettepanek 65
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu ja/või
kas neid on võltsitud ühenduses. 

Or. en

Selgitus

Vaja on otsekohest lähenemisviisi, et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest. Toodete või 
tootekategooriate riskihindamine on peamine, et tagada olemasolevate vahendite tõhus 
jaotamine võltsimise vastu võitlemiseks. Järelikult hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle alusel, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimuli (hind) 
ja eelneva kogemuse (eelnevad juhtumid) range analüüsimine hoiab ära vahendite ebatõhusa 
kasutamise, kuna neid võib vaja minna muudes valdkondades.
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Muudatusettepanek 66
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite unikaalne
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Retseptiravimite kohustuslike 
turvaelementide kehtestamisel tuleb võtta 
arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

Or. en

Selgitus

Täieliku selguse nimel saab üksikute pakendite ehtsust tõestada ja neid jälgida vaid pakendi 
unikaalset identifitseerimist võimaldavate turvaelementide abil.

Muudatusettepanek 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse ravimite
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
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ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Ravimite kohustuslike turvaelementide 
kehtestamisel tuleb võtta arvesse teatavate 
toodete või tootekategooriate, nagu 
geneerilised ravimid, eripära. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende hinna 
tõttu, kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. en

Selgitus

Retseptiravimite ja käsimüügiravimite staatus ei ole ELis ühtlustatud. Seetõttu ei oma nende 
eristamine suurt tähtsust. Vastavalt Saksamaa ajakirjanduses esitletud Pfizeri hiljutisele 
uuringule moodustavad 45% võltsitud ravimitest dieeditabletid, 35% gripivastased ravimid ja 
25% erektsioonihäirete ravimid [märkus: ametlikud näitajad puuduvad]. Kui see oleks 
üldjoontes õige, näitaks see, et peamiselt võltsitakse käsimüügiravimeid. Et igal võltsitud 
ravimil võib olla kahjulik mõju inimtervisele, tuleks artikli 54 lõikes 4 sätestatud 
riskihindamise alusel hõlmata kõik ravimid.

Muudatusettepanek 68
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse ravimite
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Ravimite kohustuslike turvaelementide 
kehtestamisel tuleb võtta arvesse teatavate 
toodete või tootekategooriate, nagu 
geneerilised ravimid, eripära. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende hinna 
tõttu, kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
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ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada nii retseptiravimite kui ka käsimüügiravimite ehtsus, mille võltsimisel 
võivad olla hävitavad tagajärjed inimtervisele, eriti kuna näib, et nii riiklikul kui ka Euroopa 
tasandil suureneb trend muuta retseptiravimid käsimüügiravimiteks.

Muudatusettepanek 69
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse ravimite
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Ravimite kohustuslike turvaelementide 
kehtestamisel tuleb võtta arvesse teatavate 
toodete või tootekategooriate, nagu 
geneerilised ravimid, eripära. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende hinna 
tõttu, kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. it

Selgitus

Oluline on tagada kõikide ravimikategooriate, nii retseptiravimite kui ka käsimüügi ravimite 
ehtsus. Kõik ravimid on eritooted, millel võib võltsituna olla laastav toime inimeste tervisele. 
Pealegi levib ravimite ülemineku („switching”) nähtus ehk ravimi üleminek retseptiravimi 
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kategooriast käsimüügi kategooriasse Euroopas üha enam. Ei tohi unustada ka seda, et 
märkimisväärset kasumit võib saada ka käsimüügi ravimite võltsimisest. 

Muudatusettepanek 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite ja käsimüügiravimite 
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Retseptiravimite ja käsimüügiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

Or. ro

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole tagatud vastavus turvanõuetele seoses käsimüügiravimitega. 
Arvestades nende tarbimise kasvu Euroopas, on oluline kehtestada sätted, mis kaitsevaid kõiki 
patsiente, ükskõik milliseid kanaleid kasutades nad ravimeid ostavad.
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Muudatusettepanek 71
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid või muud tehnilised 
meetmed, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära, nt geneerilised
ja üldkasutatavad ravimid. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende hinna 
tõttu, kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. en

Selgitus

Võib kasutada ka tehnilisi meetmeid, nagu hologrammide trükkimine või spetsiaalne lakk. 
Arvesse tuleks võtta ka väljakujunenud tootekategooriate eripära. Need põhinevad samal 
väljakujunenud valemil. Nii geneerilised kui ka väljakujunenud tootekategooriad kuuluvad 
madalamasse hinnaklassi ning väikese kasumimarginaali tõttu võltsitakse neid harva. Ka neid 
tuleks uurida.

Muudatusettepanek 72
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi (7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
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riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära, nt geneerilised
ravimid ja kontrollitava tarneahela kaudu 
turustatavad ravimid. Siia hulka kuulub 
risk, et neid võltsitakse nende hinna tõttu, 
kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. en

Selgitus

Teatavaid tooteid (nt immunoglobuliinid) tarnib tootja otse haiglale või muule 
tervishoiuteenuse osutajast lõppkasutajale. Et kõnealusesse tarneahelasse kuuluvate toodete 
võltsimise risk on väga väike, võib need tooted turvaelementide kehtestamisel välja jätta.

Muudatusettepanek 73
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ühenduse tasandil. 
Retseptiravimite kohustuslike 
turvaelementide kehtestamisel tuleb võtta 
arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
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neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

Or. de

Selgitus

Küsimusele, kas konkreetne ravim peab olema jälgitav terves turustusvõrgus alates tootjast 
kuni apteegini, peaks vastama liikmesriigid ise vastavalt oma pädevustele. Võltsitud ravimite 
tuvastamiseks ei ole ravimite jälgitavus vajalik. Selline ülesanne põhjustab peale selle 
märkimisväärset lisakoormust, mis tooks endaga just paljudele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele kaasa ebaproportsionaalselt suured kulud.

Muudatusettepanek 74
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende hinna 
tõttu, kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. en
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Selgitus

Geneerilisi ravimeid ei jäeta eeldatavalt välja retseptiravimitele turvaelementide 
kehtestamisel. 

Muudatusettepanek 75
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
kohustuslikud turvaelemendid, millega 
tagatakse retseptiravimite 
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Retseptiravimite kohustuslike 
turvaelementide kehtestamisel tuleb võtta 
arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
mõjuhinnangu aruande, kus hindab 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 54 punktis o 
nimetatud turvaelementide kasutamist
ning annab hinnangu sellele, kuivõrd on 
turvaelemendid aidanud vähendada
võltsitud ravimite arvu Euroopa 
seaduslikus tarneahelas. Aruanne peaks 
samas sisaldama ka hinnangut nende 
turvaelementide kohta, mida kasutatakse 
muude tootekategooriate, sealhulgas 
direktiivi 2001/83/EÜ VI jaotises 
määratletud ilma retseptita väljastatavate 
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ravimite puhul. 

Or. de

Selgitus

Kavandatud turvaelementide mõju tuleb hinnangu kohaselt kontrollida viie aasta 
möödumisel. Vajadusel saaks, kui võltsitud ravimite arvu vähenemine seaduslikus tarneahelas 
on leidnud kinnitust, laiendada ühtlustatud turvaelemente retseptita ravimitele kogu 
ühenduses. Seni on mõttekas piirata turvaelementide kohaldamine retseptiravimitele. Vältida 
tuleks tarbetuid sätteid, et vältida tarbetuid kulusid Euroopa kodanikele.

Muudatusettepanek 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide 
kehtestamisel tuleb võtta arvesse teatavate 
toodete või tootekategooriate, nagu 
geneerilised ravimid, eripära. Siia hulka 
kuulub risk, et neid võltsitakse nende hinna 
tõttu, kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele,
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
turvaelementide kehtestamisel tuleb võtta 
arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust. 

Or. pl

Selgitus

1. Sõna „kohustuslik“ ei saa kasutada, sest selles seoses kehtib see kõikide retseptiravimite 
kohta. Turvaelemente tuleks kasutada toote võltsimist käsitleva riskihinnangu alusel ja 
seetõttu ei kasutata turvaelemente kõikidel ravimitel. 
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2. See peaks olema turvaelemente puudutavate sätete jõustumise kuupäev, mitte direktiivi 
jõustumise kuupäev. 

Muudatusettepanek 77
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust.

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
kohustuslikud turvaelemendid, millega 
tagatakse retseptiravimite 
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil.
Retseptiravimite kohustuslike 
turvaelementide kehtestamisel tuleb võtta 
arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära, nt geneerilised 
ravimid ja abiained. Siia hulka kuulub 
risk, et neid võltsitakse nende hinna tõttu, 
kas neid on võltsitud ühenduses ja 
väljaspool seda, ning samuti tuleb arvesse 
võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 54 punktis o viidatud 
turvaelementide kasutamise kohta ning 
nende hinnangulise panuse kohta
võltsitud ravimite arvu vähendamisse
Euroopa seaduslikus tarneahelas. 
Hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist peaks komisjon 
esitama hindamisaruande direktiivi 
2001/83/ΕÜ VI jaotise kohaste 
käsimüügiravimite turvaelementide kohta.

Or. el
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Selgitus

Kavandatavate turvaelementide mõju tuleb hinnata hiljemalt viie aasta pärast, aidates sellega 
vähendada võltsitud ravimite arvu. Samal ajal on vaja uurida võimalust ühtlustatud 
turvaelementide laiendamiseks käsimüügiravimitele, mille võimalikud võltsingud kujutavad 
endast samuti ohtu rahvatervisele. Kui käsimüügiravimid otsustatakse lisada, tuleb seda teha 
viivitamata, et vältida ebamäärasuse teket, mis võib rakenduskava tõhusust kahandada.

Muudatusettepanek 78
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, kas neid 
on võltsitud ühenduses ja väljaspool seda, 
ning samuti tuleb arvesse võtta võltsingute 
tagajärgi rahvatervisele, pidades silmas 
asjaomaste toodete konkreetseid omadusi 
või ravitava tervisliku seisundi tõsidust. 

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised ja 
homöopaatilised ravimid, eripära. Siia 
hulka kuulub risk, et neid võltsitakse nende 
hinna tõttu, kas neid on võltsitud 
ühenduses ja väljaspool seda, ning samuti 
tuleb arvesse võtta võltsingute tagajärgi 
rahvatervisele, pidades silmas asjaomaste 
toodete konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 54 punktis o osutatud 
turvaelementide kasutamise ning nende 
hinnangulise panuse kohta võltsitud 
ravimite hulga vähendamisse Euroopa 
seaduslikus tarneahelas. Aruanne peaks 
sisaldama ka nende turvaelementide 
hindamist, mida kasutatakse muude 
ravimikategooriate, sealhulgas direktiivi 
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2001/83/EÜ VI jaotises määratletud ilma 
retseptita väljastatavate ravimite puhul.

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada homöopaatilised ravimid (kui tegemist on retseptiravimitega), viidates 
proportsionaalsuse põhimõttele. Komisjoni ülesanne on teha kindlaks, kas artikli 54 a lõike 4 
kolmanda lõigu punktides a–e kirjeldatud riskil põhineva lähenemisviisi alusel on 
turvaelemendid kohustuslikud. Seda tuleks laiendada teistele madala riskitasemega 
tooterühmadele. Et kõnealuste toodete puhul puudub kõrge võltsimise risk (väike käive, madal 
hind), võrreldes samade homöopaatiliste ravimitega, mis teistes liikmesriikides ei kuulu 
retseptiravimite alla, tuleks need üldiselt välja jätta. 

Muudatusettepanek 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Hiljemalt viis aastat pärast 
turvaelemente puudutavate 
rakendussätete jõustumist peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 54 punktis o viidatud 
turvaelementide kasutamise kohta ning 
nende hinnangulise panuse kohta 
võltsitud ravimite arvu vähendamisse
Euroopa seaduslikus tarneahelas. 
Aruanne peaks sisaldama hinnangut 
nende turvaelementide kohta, mida 
kasutatakse muude ravimikategooriate, 
sealhulgas direktiivi 2001/83/EÜ VI 
jaotises määratletud ilma retseptita 
väljastatavate ravimite puhul.

Or. pl

Selgitus

1. Sõna „kohustuslik“ ei saa kasutada, sest selles seoses kehtib see kõikide retseptiravimite 
kohta. Turvaelemente tuleks kasutada toote võltsimist käsitleva riskihinnangu alusel ja 
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seetõttu ei kasutata turvaelemente kõikidel ravimitel. 

2. Direktiivi tekstis tuleb muuta viieaastase perioodi alguskuupäev. See peaks olema 
turvaelemente puudutavate sätete jõustumise kuupäev, mitte direktiivi jõustumise kuupäev. 

Muudatusettepanek 80
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Turvaelemendid rühmitatakse, nii et 
see kajastaks teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära. 
Turvaelemendid loetakse samaväärseteks, 
kui need pakuvad ühesugust või suuremat 
tõhusust seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus, 
jälgitavus ja turvaelementide rikkumatus, 
ning kui need tagavad samal tasemel 
järeletegemise tehnilise keerukuse. 
Turvaelemendi eemaldamisel, 
asendamisel või ülekleepimisel tuleks 
kõnealust punkti kohaldada ka uue 
turvaelemendi suhtes.

Or. en

Selgitus

Riskipõhise lähenemisviisi rakendamiseks tuleb turvaelemendid rühmitada vastavalt eri liiki 
ravimite võltsimisega seotud ohule. Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse see 
võimalikuks tehnoloogiast sõltumatut meetodit järgides. Selleks et tagada ümberpakendajate 
kasutatavate esialgsete ja uute turvaelementide tegelik samaväärsus või kõrgem tase, tuleb 
käesolevas direktiivis lisaks kehtestada samaväärsete või kõrgema tasemega elementide eri 
kategooriad vastavalt konkreetsetele kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 81
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Turvaelementide eemaldamisel, 
asendamisel või ülekleepimisel loetakse 
uued turvaelemendid esialgsete 
elementidega samaväärseks, kui need 
pakuvad samasugust või suuremat 
tõhusust seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus, 
jälgitavus ja turvaelementide rikkumatus, 
ning kui need tagavad samal tasemel 
järeletegemise tehnilise keerukuse. 

Or. en

Selgitus

Asendab raporti muudatusettepanekut 9.

Muudatusettepanek 82
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Turvaelemendid tuleks rühmitada, et 
kajastada teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära. 
Turvaelemendid tuleks lugeda 
samaväärseks, kui need pakuvad 
samasugust tõhusust seoses võimalusega 
tagada ravimi unikaalne 
identifitseerimine, ehtsus, jälgitavus ja 
turvaelementide rikkumatus, ning kui 
need tagavad samal tasemel 
järeletegemise tehnilise keerukuse. 
Turvaelemendi eemaldamisel, 
asendamisel või ülekleepimisel tuleks see 
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asendada samaväärse turvaelemendiga.

Or. en

Selgitus

Täielik selgus üksikute pakendite ehtsuse tõestamisel ja nende jälgimisel on võimalik vaid 
pakendi unikaalset identifitseerimist võimaldavate turvaelementide abil.

Muudatusettepanek 83
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käsimüügiravimite suhtes tuleks 
kohaldada riiklike ametiasutuste 
korraldatavaid regulaarseid 
riskianalüüse. Sõltuvalt riskianalüüsi 
tulemustest võib käsimüügiravimid lisada 
direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalasse.
Selleks on müügiloa omanikel õigus kohe 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist viia 
oma käsimüügiravimid vastavusse 
käesoleva direktiivi sätetega.

Or. en

Selgitus

Käsimüügiravimite suhtes tuleks kohaldada konkreetseid järelmeetmeid ning need tuleks viia 
vastavusse käesoleva direktiivi nõuetega, sõltuvalt riiklike ametiasutuste läbiviidud 
riskianalüüsi tulemustest. 
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Muudatusettepanek 84
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriigid peaksid koostöös 
sidusrühmadega saama vabalt kindlaks 
määrata ravimite võltsimise vastaste 
tehnoloogiate eriaspektid, mida nad 
peavad oma ravimite tarnesüsteemide 
jaoks kõige asjakohasemaks, võttes 
arvesse käesoleva direktiiviga vastu 
võetud ehtsuse pitserit. 

Or. it

Selgitus

See direktiiv nõuab, et ravimipakenditele paigaldatakse ehtsuse pitser, mis võimaldab 
hulgimüüjatel ja apteekritel ravimi ehtsust kontrollida. Turvasüsteemi üksikasjad tuleb 
kindlaks määrata riigi tasandil liikmesriigi ravimitarnesüsteemi erivajaduste alusel. Juba 
rakendatud või rakendamisel olevaid liikmesriikide algatusi tuleb järgida. 

Muudatusettepanek 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Niisuguste tehnoloogiate
kasutamine, mis võimaldavad ravimite 
ehtsuse kindlakstegemist ja jälgimist 
üksikute annuste puhul (nt kapsel, tablett 
või avamist tuvastada võimaldav vedeliku 
esmapakend), võib samuti olla väärtuslik 
vahend turul olevate toodete paremaks 
kontrollimiseks.

Or. en
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Selgitus

Niisuguse tehnoloogia, mis võimaldab ravimite ehtsuse kindlakstegemist ja jälgimist üksikute 
annuste puhul, kasutamine täiendava vahendina ravimite pakendite jaoks kavandatud 
turvaelementidele võimaldab võltsitud toodete varast tuvastamist ning aitab seeläbi 
vähendada patsientidele võltsitud ravimitega kaasnevaid tervise- ja ohutusriske.

Muudatusettepanek 86
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidele peaks jätma 
vabaduse määratleda koostöös 
sidusrühmadega ravimite ehtsuse 
tõestamise eriaspektid, mis on nende 
arvates ravimite tarnesüsteemi puhul 
kõige asjakohasemad, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
turvaelemente.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga nõutakse turvaelementide lisamist ravimipakenditele, mis võimaldab 
hulgimüüjatel ja farmatseutidel ravimite ehtsust tõestada. Riigi tasandil tuleks vastavalt iga 
riigi ravimitarnesüsteemi vajadustele kindlaks määrata ehtsuse tõestamise protsessi 
konkreetsed elemendid. Tuleks järgida juba rakendatud või rakendamisel olevaid riiklikke 
algatusi.

Muudatusettepanek 87
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidele peaks jätma 
vabaduse määratleda koostöös 
sidusrühmadega ravimite ehtsuse 
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tõestamise eriaspektid, mis on nende 
arvates ravimite tarnesüsteemi puhul 
kõige asjakohasemad, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
turvaelemente.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga nõutakse turvaelementide lisamist ravimipakenditele, mis võimaldab 
hulgimüüjatel ja farmatseutidel ravimite ehtsust tõestada. Riigi tasandil tuleks vastavalt iga 
riigi ravimitarnesüsteemi vajadustele kindlaks määrata ehtsuse tõestamise protsessi 
konkreetsed elemendid. 

Muudatusettepanek 88
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidel tuleks lubada 
koostöös sidusrühmadega reguleerida 
ravimite ehtsuse tõestamise eriaspekte 
viisil, mis on nende arvates kõige 
asjakohasem vastava ravimituru jaoks, 
võttes arvesse käesoleva direktiivi kohaselt 
kehtestatud turvaelemente.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriigid peaksid koostöös 
sidusrühmadega saama vabalt kindlaks 
määrata ravimite võltsimise vastaste 
tehnoloogiate eriaspektid, mis osutuvad 
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liikmesriikide konkreetsete 
tarnesüsteemide jaoks kõige tõhusamaks, 
võttes arvesse käesoleva direktiiviga vastu 
võetud ehtsuse pitserit.

Or. it

Selgitus

See direktiiv nõuab, et ravimipakenditele paigaldatakse ehtsuse pitser, mis võimaldab 
hulgimüüjatel ja apteekritel ravimi ehtsust kontrollida. 

Turvasüsteemi üksikasjad tuleb kindlaks määrata riigi tasandil liikmesriigi 
ravimitarnesüsteemi erivajaduste alusel, et tagada kodanikele kõige suurem ja tõhusam 
kaitse. Juba rakendatud või rakendamisel olevaid liikmesriikide algatusi tuleb järgida.

Muudatusettepanek 90
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
pakendab, peab omama tootmisluba. Et 
turvaelemendid oleksid tõhusad, võiksid 
neid kõrvaldada, asendada või kinni katta 
üksnes tootmislubade omanikud rangete 
tingimuste alusel.

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
pakendab, peab omama tootmisluba. Et 
turvaelemendid oleksid tõhusad, ei tohiks 
tootmislubade omanikud neid kõrvaldada, 
asendada ega kinni katta. Välja arvatud 
erandjuhtudel, mis on reguleeritud 
artikli 54 a lõikes 2 sätestatud rangete 
tingimuste alusel, võivad tootmislubade 
omanikud pakendada 
originaalravimikarbi teise pakendisse, kui 
see võimaldab säilitada originaalkarbi 
puutumatuse ja terviklikkuse ning 
turvasüsteemi toimivuse tarneahela 
algusest peale.

Or. fr

Selgitus

Kõikide soovitud optimaalse turvalisuse raames ei tohiks ravimit eriliselt manipuleerida. 
Hetkest, kui müügiloa omanik on toote pakendanud, peaks toode jääma puutumatuks kuni 
patsiendile väljastamiseni, samamoodi nagu on nõutav praegu Euroopa toiduohutuse 
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strateegias. Seetõttu oleks asjakohane säilitada teatud juhtudel võimalus panna 
originaaltoode teise pakendi sisse, säilitades siiski toote algsed turvaelemendid.

Muudatusettepanek 91
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
pakendab, peab omama tootmisluba. Et 
turvaelemendid oleksid tõhusad, võiksid 
neid kõrvaldada, asendada või kinni katta 
üksnes tootmislubade omanikud rangete 
tingimuste alusel.

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
märgistab ja pakendab või muudab 
märgiseid või pakendeid, peab omama 
tootmisluba. Et turvaelemendid oleksid 
tõhusad, võiksid neid kõrvaldada, asendada 
või kinni katta üksnes tootmislubade 
omanikud rangete tingimuste alusel.

Or. en

Selgitus

Asendab arvamuse projekti muudatusettepanekut 10.

Muudatusettepanek 92
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
pakendab, peab omama tootmisluba. Et 
turvaelemendid oleksid tõhusad, võiksid 
neid kõrvaldada, asendada või kinni katta 
üksnes tootmislubade omanikud rangete 
tingimuste alusel.

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
märgistab ja pakendab või lisab ravimite 
märgistele või pakenditele muudatusi, 
peab omama tootmisluba. Et 
turvaelemendid oleksid tõhusad, võiksid 
neid kõrvaldada, asendada või kinni katta 
üksnes tootmislubade omanikud rangete 
tingimuste alusel. Rangete tingimustega 
tuleks tagada nii piisavad kaitseabinõud, 
et võltsitud tooted ei siseneks 
tarneahelasse, kui ka tootmislubade 
omanike range vastutuskohustus esialgse 



AM\807493ET.doc 33/50 PE439.406v01-00

ET

tootja ja müügiloa omaniku ning toodete 
tarbijate ees.

Or. en

Selgitus

Patsiente ja teisi tarneahelas osalejaid tuleb selgesõnaliselt teavitada pakendil oleva märgise 
abil, juhul kui esialgsed turvaelemendid on eemaldatud ja asendatud.

Muudatusettepanek 93
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tootmislubade omanikud oleksid
otseselt vastutavad tagajärgede eest, mida 
põhjustavad patsientidele tooted, mida 
nemad on turule toonud, kuid mille 
omadusi on võltsitud.

(9) Tootmislubade omanikud peavad 
olema otseselt vastutavad tagajärgede eest, 
mida põhjustavad patsientidele tooted, 
mida nemad on turule toonud, kuid mille 
omadusi on võltsitud.

Or. fr

Selgitus

Vastutus on kaitsesüsteemi nurgakivi. Seetõttu peab iga osaleja oma kohustusi ja õigusi 
selgelt teadma. 

Muudatusettepanek 94
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa kodanikke tuleb teavitada 
riskidest seoses ravimite ostmisega 
ebaseaduslikest kanalitest. Eelkõige tuleb 
edendada teavituskampaaniaid nii riigi
kui ka Euroopa tasandil. Komisjon peaks 
koostöös liikmesriikidega võtma tõhusad 
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meetmed selleks, et tõsta avalikkuse 
teadlikkust ravimite internetist ostmisega 
seonduvatest riskidest.

Or. it

Selgitus

Internet on suurim võltsitud ravimite allikas. Kodanikke tuleks kindlameelselt heidutada 
ostmast ravimeid ebaseaduslikest turustuskanalitest. Seetõttu oleks asjakohane võtta vastu 
selleteemalised teavituskampaaniad, nii riikide kui ka Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 95
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa kodanikke tuleb teavitada 
riskidest seoses ravimite ostmisega 
ebaseaduslikest kanalitest, eelkõige nende 
ravimite terviseohtlikkuse osas. 
Ennekõike tuleb edendada 
teavituskampaaniaid nii riigi kui ka 
Euroopa tasandil. Komisjon peaks 
koostöös liikmesriikidega võtma tõhusad 
meetmed selleks, et tõsta avalikkuse 
teadlikkust ravimite internetist ostmisega 
seonduvatest riskidest.

Or. it

Selgitus

Internet on suurim võltsitud ravimite allikas. Kodanikke tuleks teavitada riskidest, mida 
kujutavad tervisele ebaseaduslikest turustuskanalitest pärinevad ravimid. Seetõttu oleks 
asjakohane viia läbi selleteemalised teavituskampaaniad, nii riikide kui ka Euroopa tasandil. 
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Muudatusettepanek 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa kodanikke tuleks teavitada 
ohust, mida põhjustab nende tervisele 
ravimite ostmine ebaseaduslikelt 
tarnijatelt. Liikmesriikides ja ELi tasandil 
tuleks korraldada teavituskampaania. 
Komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid, et teadvustada üldsusele 
ohtusid, mis on seotud ravimite ostmisega 
internetist. 

Or. ro

Selgitus

Kodanikud, kes ostavad ravimeid ebaseaduslikelt tarnijatelt, ei saa olla 
meditsiiniekspertidega samavõrra hästi teadlikud ohtudest, mida see põhjustab nende 
tervisele. Teavituskampaania võiks takistada ravimite ostmist ebaseaduslike kanalite kaudu, 
kui tarbijatele edastatakse asjatundlikku teavet võimalike kaasnevate ohtude kohta.

Muudatusettepanek 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa elanike tähelepanu tuleks 
juhtida riskidele, mis kaasnevad ravimite 
tellimisega ebaseaduslikelt tarnijatelt. 
Eelkõige tuleks liikmesriikides ja kogu 
Euroopas edendada üldsuse teavitamise 
meetmeid. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid võtma meetmeid, et tõsta üldsuse 
teadlikkust ravimite interneti teel 
ostmisega seotud riskidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa elanikke tuleks teavitada 
riskidest, mis kaasnevad ravimite 
tellimisega ebaseaduslikelt tarnijatelt. 
Eelkõige tuleks edendada teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid liikmesriikide ja 
ELi tasandil. Komisjon peaks koos 
liikmesriikidega võtma meetmeid, et tõsta 
üldsuse teadlikkust ravimite interneti teel 
ostmisega seotud riskidest.

Or. en

Selgitus

Internet on võltsitud ravimite peamine allikas. Elanikke tuleks rangelt hoiatada ravimite 
tellimise eest ebaseaduslike kanalite kaudu. Seetõttu tuleks korraldada liikmesriikide ja ELi 
tasandil teadlikkuse tõstmise kampaaniaid.

Muudatusettepanek 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
võtma meetmeid, nagu teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad, et teavitada
avalikkust paremini riskidest, mis 
kaasnevad ravimite ostmisega internetist.

Or. fr

Selgitus

Internet on võltsitud ravimite ringlusse laskmise peamine allikas. Kodanikke tuleks rangelt 
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hoiatada ravimite ostmise eest ebaseaduslikest turustuskanalitest.

Muudatusettepanek 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On oht, et võltsitud toimeained võivad 
olla madalakvaliteedilised. Selle ohuga 
tuleb tegelda. Eelkõige peaksid ravimite 
tootjad tagama, kas ise või selleks 
otstarbeks määratud asutuse kaudu, et 
ravimite toimeaineid tarniv tootja vastaks 
heale tootmistavale.

(12) On oht, et võltsitud toimeained võivad 
olla madalakvaliteedilised. Selle ohuga 
tuleb tegelda, sidudes tõhusa 
kontrollisüsteemi ravimite toimeainete 
jälgitavuse tagamise süsteemiga. Eelkõige 
peaksid ravimite tootjad ise tagama, et 
ravimite toimeaineid tarniv tootja vastaks 
heale tootmistavale.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada rahvatervise nõuetekohane kaitsmine, peaksid liikmesriikide pädevad 
asutused koostöös Euroopa Ravimiametiga kontrollima tootmistehaseid. Juhul kui oleks 
tegemist mitme eri akrediteeritud erasektori asutusega, tähendaks see ebakindlust kontrollide 
tõhususe osas ning poleks selge, kes vastutab kontrolli tulemuste täpsuse tagamise eest, ning 
kontrollitavate ettevõtete ja neid kontrollivate asutuste vahelised hägusad suhted võiksid 
tekitada korruptsiooni ohtu. 

Muudatusettepanek 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ravimite toimeainete tootja peaks
kohaldama head tootmistava sõltumata 
sellest, kas neid toimeaineid toodetakse 
ühenduses või on nad imporditud. 
Ravimite toimeainete tootmise korral 

(13) Selleks et tagada rahvatervise piisav 
kaitse, peaks ravimite toimeainete tootja 
kohaldama head tootmistava ning tagama 
vastavuse müügiloa taotlusel esitatud 
teabele, sõltumata sellest, kas neid 
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kolmandates riikides tuleb tagada, et 
ühendusse ekspordiks ettenähtud ravimite 
toimeainete tootmisel kohaldatavad 
eeskirjad näeksid ette sellise rahvatervise 
kaitse taseme, mis on võrdväärne 
ühenduse õigusaktides sätestatuga.

toimeaineid toodetakse ühenduses või on 
nad imporditud. Seetõttu tuleb liidus 
turustatavate ravimite jaoks ettenähtud 
toimeainete tootmise korral kolmandates 
riikides tagada, et tootmine on kooskõlas 
mõlema eespool nimetatud nõudega, 
selleks peavad liidu pädevad asutused või 
asutused, kes on sõlminud toimeainete 
vastastikuse tunnustamise lepingud, viima 
läbi regulaarseid, kohustuslikke kontrolle
ning rakendama jõustamismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Kindlus ravimite toimeainete allikate ja kvaliteedi suhtes on peamine. Selleks et tagada 
kooskõla hea tootmistavaga, tuleb tootmisrajatisi regulaarselt ja põhjalikult kontrollida.

Muudatusettepanek 102
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ravimite toimeainete tootja peaks 
kohaldama head tootmistava sõltumata 
sellest, kas neid toimeaineid toodetakse 
ühenduses või on nad imporditud. 
Ravimite toimeainete tootmise korral 
kolmandates riikides tuleb tagada, et 
ühendusse ekspordiks ettenähtud ravimite 
toimeainete tootmisel kohaldatavad 
eeskirjad näeksid ette sellise rahvatervise 
kaitse taseme, mis on võrdväärne ühenduse 
õigusaktides sätestatuga. 

(13) Ravimite toimeainete tootja peaks 
kohaldama head tootmistava sõltumata 
sellest, kas neid toimeaineid toodetakse 
ühenduses või on nad imporditud. 
Ravimite toimeainete või abiainete 
tootmise korral kolmandates riikides tuleb 
tagada, et ühendusse ekspordiks ettenähtud 
ravimite toimeainete või abiainete 
tootmisel kohaldatavad eeskirjad näeksid 
ette sellise rahvatervise kaitse taseme, mis 
on võrdväärne ühenduse õigusaktides 
sätestatuga.

Or. en

Selgitus

Muudest tööstustest kui farmaatsiatööstus pärinevaid abiaineid ei saa allutada heale 
hulgimüügitavale. Paljud abiained pärinevad näiteks toidutööstusest. Ka selles sektoris on 



AM\807493ET.doc 39/50 PE439.406v01-00

ET

kvaliteedi tagamise etapid, näiteks meetmed, mis kehtestati seoses toodetega, mille puhul võib 
tegemist olla transmissiivse spongioosse entsefalopaatiaga. Kõnealused meetmed on aluseks 
ka ohutuse tagamisele ravimisektoris. Kahe sektori meetmeid on püütud eristada, kuid saadud 
kogemus näitas selgelt, et see ei toimi.

Muudatusettepanek 103
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ravimite toimeainete tootja peaks 
kohaldama head tootmistava sõltumata 
sellest, kas neid toimeaineid toodetakse 
ühenduses või on nad imporditud. 
Ravimite toimeainete tootmise korral 
kolmandates riikides tuleb tagada, et 
ühendusse ekspordiks ettenähtud ravimite 
toimeainete tootmisel kohaldatavad 
eeskirjad näeksid ette sellise rahvatervise 
kaitse taseme, mis on võrdväärne ühenduse 
õigusaktides sätestatuga.

(13) Ravimite toimeainete tootja peaks 
kohaldama head tootmistava sõltumata 
sellest, kas neid toimeaineid toodetakse 
ühenduses või on nad imporditud. 
Ravimite toimeainete tootmise korral 
kolmandates riikides tuleb tagada, et 
ühendusse ekspordiks ettenähtud ravimite 
toimeainete tootmisel kohaldatavad 
eeskirjad näeksid ette sellise rahvatervise 
kaitse taseme, mis on võrdväärne ühenduse 
õigusaktides sätestatuga. Ravimite 
tootmisel kasutatavaid farmatseutilisi 
abiaineid, mis ei ole ravimite toimeained, 
peaks tootmisloa omanik nõuetekohaselt 
kontrollima ja hindama, et need sobiksid 
kasutamiseks ravimite tootmisel kooskõlas 
hea tootmistavaga ning et kontrollimine 
tagaks rahvatervise kaitse nõutava 
taseme.

Or. en

Selgitus

Abiainete kohaldamisalasse lisamine on asjakohane, eeldusel et abiaineid käsitletakse eraldi 
ravimite toimeainetest ning et kohaldatakse erinõudeid, mis erinevad ravimite toimeainete 
suhtes kohaldatavatest nõuetest. Tootmisloa omanik vastutab selle eest, et abiainete kvaliteet 
täidab eesmärki, ning kõnealune säte on juba olemas ELi inimestele mõeldud ravimite hea 
tootmistava põhimõtetes.
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Muudatusettepanek 104
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kolmandates riikides asuvates 
tehastes toodetud ravimite toimeainete 
puhul peaks lisaks mittevastavuse 
kontrollimisele teostama ka riskianalüüsi 
ning teabe analüüsil põhinevad 
sihtotstarbelised kontrollid ja uuringud.

Or. en

Selgitus

Asendab raporti muudatusettepanekut 12.

Muudatusettepanek 105
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kui on juba olemas abiainete hea 
tootmistava või samaväärsed süsteemid, 
mida reguleeritakse nõuetekohaselt, 
tuleks neid käesolevas direktiivis arvesse 
võtta.

Or. en

Selgitus

Teiste sektorite, näiteks toidusektori abiainete puhul on juba loodud hea tootmistavaga 
samaväärsed süsteemid, nagu ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem (HACCP) 
ja/või ISO9001/ISO22000 ning kohustuslik Euroopa ravimi- ja tervishoiukvaliteedi 
direktoraadi (EDQM) sertifikaat. Lisaks on kogu maailmas ravimitootjate hulgas abiainete 
tootjate kontrollimisel juba tunnustatud EFfCI (Euroopa Kosmeetikatoodete Koostisainete 
Föderatsioon, European Federation for Cosmetic Ingredients) hea tootmistava (kosmeetika 
valdkonnas). Nendest peaks piisama, et tagada abiainete ohutuse ja kvaliteedi kriteeriumid: 
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kõnealuste abiainete uus kohustuslik hea tootmistava ei pakuks patsientidele mingit 
täiendavat ohutust.

Muudatusettepanek 106
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Algmaterjalina kasutatavate 
toimeainetega seotud ühenduse eeskirjade 
kehtestamise ja kontrollimise 
hõlbustamiseks peaksid selliste ainete 
tootjad oma tegevusest ravimiametile 
teatama.

(14) Algmaterjalina kasutatavate 
toimeainetega seotud ühenduse eeskirjade 
kehtestamise ja kontrollimise 
hõlbustamiseks peaksid selliste ainete 
tootjad, importijad või tarnijad oma 
tegevusest ravimiametile teatama.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Võltsitud ravimid avastatakse sageli 
interneti kaudu tehtud tellimuste puhul. 
Kooskõlas aluslepingu, eriti Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 168 
sätetega vastutavad liikmesriigid ravimite 
turustamise reguleerimise eest viimasel 
kauplemistasandil, eriti apteekides. See 
hõlmab ka ravimite turustamise 
reguleerimist postimüügi ja interneti 
kaudu. Sellega seoses võivad liikmesriigid 
vastavalt Euroopa Kohtu otsusele ja 
nende laialdasi volitusi arvesse võttes 
kehtestada selle turustusviisiga seotud 
ohtude tõttu absoluutse keelu 
retseptiravimite saatmisele posti teel.

Or. de
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Selgitus

Direktiiv peab arvestama kehtiva pädevuste jaotusega. Liikmesriikide pädevuses on apteeke 
ja ravimite turustamist viimasel kauplemistasandil puudutava korra kehtestamine. Valdav 
enamus liikmesriike on keelanud retseptiravimite postimüügi ja seda toetab ka Euroopa 
Kohus.

Muudatusettepanek 108
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Inimeste tervise ühesuguse kaitse 
taseme tagamiseks kogu ühenduses ning 
selleks et ära hoida moonutusi siseturul, 
tuleb tugevdada ravimite toote- ja 
hulgimüügilubade omanike ja toimeainete 
tootjate kontrollimise põhimõtteid ja 
suuniseid. Samuti peaks see aitama tagada 
kehtivate vastastikuse tunnustamise 
lepingute toimimist, mis toetuvad tõhusale 
ja võrreldavale kontrollile ja jõustamisele 
kogu ühenduses.

(15) Inimeste tervise ühesuguse kaitse 
taseme tagamiseks kogu ühenduses ning 
selleks et ära hoida moonutusi siseturul, 
tuleb tugevdada ravimite toote- ja 
hulgimüügilubade omanike ja toimeainete 
tootjate ja tarnijate kontrollimise 
põhimõtteid ja suuniseid. Samuti peaks see 
aitama tagada kehtivate vastastikuse 
tunnustamise lepingute toimimist, mis 
toetuvad tõhusale ja võrreldavale 
kontrollile ja jõustamisele kogu ühenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
võltsitud ravimitega seotud tegevuse 
suhtes tõhusad karistused. Karistused 
peaksid olema vähemalt samaväärsed 
nende karistustega, mida tavaliselt 
kohaldatakse narkootikumidega seotud 
ebaseadusliku tegevuse suhtes. Komisjon 
võib avaldada üldsuunised niisuguse 
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tõhusa kriminaalkaristuste korra jaoks. 
Direktiivi 2001/83/EÜ tuleks lisada 
konkreetsed sätted uute 
turvaelementidega seotud nõuete 
jõustamiseks. Lubatud või muul viisil 
seaduslike ravimite suhtes, millel on 
kvaliteedivead tootmise või sellele 
järgneva käitlemise tõttu, kohaldatakse 
asjaomaseid liidu või liikmesriigi 
õigusakte. 

Or. en

Muudatusettepanek 110
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Siseturu toimimiseks on vajalik 
kehtestada ravimitele kogu ühenduses 
ühtlustatud turvaelemendid. Nende 
elementide tehniline rakendamine ja 
kontrollimenetluse väljatöötamine kuulub 
seevastu subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt liikmesriikide vastutusalasse.

Or. de

Selgitus

Kontrollimenetluse tehnilise rakendamisega peaksid liikmesriigid tegelema oma pädevuste 
raames. See tagab asjatundlikud, asjaomaste riiklike jaotussüsteemidega sobivad lahendused.

Muudatusettepanek 111
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kõnealuse direktiivi rakendamiseks (16) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
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vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

lepingu artikliga 291 sätestatakse 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
eelnevalt määruse abil eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendusvolituste teostamise 
suhtes. Kuni kõnealuse uue määruse 
vastuvõtmiseni, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi võimalikult kiire rakendamise ja
vastuvõtmise vajadust, viivad liikmesriigid 
kontrolle läbi kooskõlas nõukogu 28. juuni 
1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused, kuivõrd 
kõnealused sätted on kooskõlas muudetud 
aluslepingutega. Viited kõnealustele 
sätetele tuleks siiski asendada viidetega 
uues määruses sätestatud eeskirjadele ja 
üldpõhimõtetele, niipea kui kõnealune 
määrus jõustub.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused võtta vastu meetmed seoses 
retseptiravimite pakendil olevate 
turvaelementidega ning võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad sissetoodud 
ravimite kohta, mida ei turustata. Kuivõrd 
need meetmed on üldise iseloomuga ja on 
kavandatud muutma käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid seda täiendades, tuleb 
need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

(17) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 seoses 
retseptiravimite pakendil olevate 
turvaelementide või mis tahes muu 
tehnilise vahendiga, mille abil on 
võimalik kinnitada ravimi ehtsust, ning 
võtta vastu üksikasjalikud eeskirjad 
sissetoodud ravimite kohta, mida ei 
turustata. Liidus tuleks luua 
turvaelemendi standardvorm või 
standarditud turvameede.
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Or. en

Selgitus

 Käimasolevas arutelus kaalutakse vaid erinevaid kodifitseerimise liike. Tuleks meeles 
pidada, et standarditud turvameede ei pea olema tingimata niisugune turvaelement nagu 2D-
vöötkood või RFID-kood, vaid selleks võib olla ka selline turvaelement nagu spetsiaalne 
hologramm või lakk. Niisugune lahendus võib olla odavam ja tehniliselt lihtsam rakendada. 

Muudatusettepanek 113
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused võtta vastu meetmed seoses 
retseptiravimite pakendil olevate 
turvaelementidega ning võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad sissetoodud 
ravimite kohta, mida ei turustata. Kuivõrd 
need meetmed on üldise iseloomuga ja on 
kavandatud muutma käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid seda täiendades, tuleb 
need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

(17) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 seoses 
retseptiravimite pakendil olevate 
turvaelementidega ning võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad sissetoodud 
ravimite kohta, mida ei turustata.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib komiteemenetluse kooskõlla Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud uue menetlusega. 
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Muudatusettepanek 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Hiljemalt 36 kuu jooksul pärast 
direktiivi jõustumist tuleks ravimite 
jälgitavuse menetlus ELi tasandil 
ühtlustada. Nii peaks kõikide ravimite 
eraldi pakenditel olema üheselt märgitud 
seerianumber. 

Or. fr

Selgitus

Oluline on ühtlustada ravimite jälgitavuse vahendid, mis vastavad asjakohasuse ja 
funktsionaalsuse poolest selgelt meditsiiniringkondade ja patsientide ootustele ja 
nõudmistele.

Muudatusettepanek 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid tegema 
koostööd, et jõustada kehtivad piirangud 
ravimite ebaseadusliku turustamise
suhtes, kaasates ka Europoli.

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid tegema 
koostööd, kaasa arvatud Europoli kaudu, 
et jõustada piirangud, mis kehtivad
ravimite interneti teel ebaseadusliku 
tarnimise suhtes. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide vaheliseks koostööks on veel oluliselt arenguruumi, et tegeleda ravimite 
ebaseadusliku tarnimisega interneti teel, sh parimate tavade ja tehnoloogiaalaste teadmiste 
vahetamisega. Niisugusesse koostöösse tuleks kaasata Europol, kes on saavutanud Euroopa 
küberkuritegevusega seotud valdkondades arvestatava pädevuse.

Muudatusettepanek 117
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Lisaks peaksid liikmesriigid tegema 
koostööd, kasutades Europoli teenuseid, 
et jõustada kehtivad piirangud ravimite 
internetis ebaseadusliku tarnimise suhtes. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide vaheline koostöö, sh parimate tavade vahetamine, on väga oluline, et tegeleda 
ravimite ebaseadusliku tarnimisega interneti teel. Europolil on küberkuritegevusega seotud 
valdkondades arvestatav pädevus.
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Muudatusettepanek 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid tegema 
Europoli ja teiste ühenduste raames 
koostööd, et jõustada kehtivad eeskirjad, 
mille eesmärgiks on ravimite 
ebaseadusliku turustamise piiramine
internetis. 

Or. ro

Selgitus

Europoli kogemusi ja olemasolevaid infrastruktuure tuleks kasutada näiteks ebaseaduslike 
ravimite ringluse kontrollimiseks ELis.

Muudatusettepanek 119
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid tegema 
koostööd omavahel ja Europoliga, et 
tugevdada kehtivaid piiranguid ravimite 
ebaseadusliku turustamise suhtes
internetis. 

Or. it

Selgitus

Liikmesriikidevaheline koostöö võitlemiseks interneti teel ebaseadusliku ravimite turustamise 
vastu on kindlasti laiaulatuslik ja hõlmab näiteks parimate tavade ja tehnoloogilise 
oskusteabe vahetamist. Sellisesse koostöösse tuleks kaasata ka Europol, kes on omandanud 
märkimisväärsed kogemused internetikuritegude alal. 
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Muudatusettepanek 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Võltsitud ravimid avastatakse sageli 
interneti kaudu tehtud tellimuste puhul. 
Kooskõlas aluslepingu, eriti artikli 168 
sätetega vastutavad liikmesriigid ravimite 
turustamise reguleerimise eest viimasel 
kauplemistasandil, eriti apteekides. See 
hõlmab ka ravimite turustamise 
reguleerimist postimüügi ja interneti 
kaudu. Sellega seoses võivad liikmesriigid 
vastavalt Euroopa Kohtu otsusele ja 
nende laialdasi volitusi arvesse võttes 
kehtestada selle turustusviisiga seotud 
ohtude tõttu absoluutse keelu 
retseptiravimite saatmisele posti teel.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Võltsitud ravimid avastatakse sageli 
interneti kaudu tehtud tellimuste puhul. 
Kooskõlas aluslepingu, eriti Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 168 
sätetega vastutavad liikmesriigid ravimite
turustamise reguleerimise eest viimasel 
tasandil, eriti apteekides. See hõlmab ka 
ravimite turustamise reguleerimist 
postimüügi ja interneti kaudu. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid vastavalt 
Euroopa Kohtu otsusele ja nende laialdasi 
volitusi arvesse võttes kehtestada selle 
turustusviisiga seotud ohtude tõttu 
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absoluutse keelu retseptiravimite 
saatmisele posti teel.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peab arvestama kehtiva pädevuste jaotusega. Liikmesriikide pädevuses on apteeke 
ja ravimite turustamist viimasel kauplemistasandil puudutava korra kehtestamine. Valdav 
enamus liikmesriike on keelanud retseptiravimite postimüügi ja seda toetab ka Euroopa 
Kohus (Euroopa Kohtu 11. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). 

Muudatusettepanek 122
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Siseturu toimimiseks on vajalik 
kehtestada ravimitele kogu ühenduses 
ühtlustatud turvaelemendid. Nende 
elementide tehniline rakendamine ja 
kontrollimenetluse väljatöötamine kuulub 
seevastu subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt liikmesriikide vastutusalasse.

Or. de

Selgitus

Kontrollimenetluse tehnilise rakendamisega peaksid liikmesriigid tegelema oma pädevuste 
raames. See tagab asjatundlikud, asjaomaste riiklike jaotussüsteemidega sobivad lahendused.


