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Muudatusettepanek 201
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust, ning mis oma 
eripära tõttu ei sobi turustamiseks 
hulgimüüjate ja apteekide poolt ning mida 
seepärast tarnib tootja otse kliinikutele, 
kus neid otse patsientidele antakse.

VI jaotises määratletud arstiretsepti alusel 
väljastatavate geneeriliste ja 
kindlakskujunenud tarbimisega ravimite 
puhul on turvaelemendid kohustuslikud 
juhul, kui komisjon peab seda vajalikuks 
vastavalt artikli 54a lõikes 4 viidatud 
riskipõhisele lähenemisviisile. Riskipõhise 
lähenemisviisi korral kasutatakse nn opt-
in-menetlust.

Or. en

Selgitus

Teatavaid tooteid võib manustada vaid haiglas, mistõttu toob turvaelementide kasutamine 
patsientidele vähe kasu ja mis võib patsientide juurdepääsu tootele edasi lükata. Madala 
hinnasegmendi kaubad, mis on harva võltsitud, võiksid põhimõtteliselt olla turvaelemendi 
nõudest vabastatud, välja arvatud juhul, kui hind või varasemad võltsimisjuhtumid nõuavad 
turvamärgistust. Opt-in-menetluse korral jäetakse tähelepanuta uute tootmisliinidega VKEde 
finantskoormus.
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Muudatusettepanek 202
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.”

o) ravimite puhul, mille puhul on risk, et 
neid võidakse võltsida või manipuleerida,
välja arvatud radiofarmatseutiliste 
preparaatide puhul, turvaelemendid, mis 
võimaldavad ravimit identifitseerida ja 
mille abil tuvastatakse, kas pakendit on 
manipuleeritud, ning kinnitada ravimi
ehtsust.
Otsus nõuda ravimite või 
ravimikategooriate puhul neid 
turvaelemente põhineb riskihindamisel 
vastavalt artikli 54a lõikel 4.

Or. es

Selgitus

Nõuda automaatselt turvaelemente ainult retseptiravimite puhul on põhjendamatu ja seda ei 
põhjenda ka tuvastatud varasemad ravimite võltsimise juhud. Kodanikele tõhusa kaitse 
tagamiseks on vaja riskipõhist lähenemisviisi, mis laieneb igat liiki ravimitele.

Muudatusettepanek 203
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad
ravimit identifitseerida, jälgida ning
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
kinnitada ravimi samasuse ehtsust.
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Or. en

Selgitus

Oluline on tagada kõigi, kaasa arvatud retsepti- ja käsimüügiravimite ehtsus. Kõik ravimid on 
eritooted, millel võib olla inimtervisele hävitav mõju juhul, kui need on võltsitud. Lisaks on 
riigisisesel ja Euroopa tasandil üha kasvav suundumus ravimite staatuse üleviimise suunas 
retseptiravimitest käsimüügiravimiteks.

Muudatusettepanek 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud ravimite puhul, 
välja arvatud radiofarmatseutiliste 
preparaatide puhul, turvaelemendid, mis 
võimaldavad ravimit identifitseerida, 
jälgida ning kinnitada selle ehtsust.

Or. en

Selgitus

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Muudatusettepanek 205
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o



PE439.409v01-00 6/60 AM\807496ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.”

„o) Ravimite, välja arvatud 
radiofarmatseutiliste preparaatide puhul, 
turvaelemendid, mis võimaldavad ravimit 
identifitseerida, jälgida ning kinnitada selle 
ehtsust.”

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 206
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
ja teiste toodete puhul, mis kuuluvad 
juhitava ravimimüügiahela alla, 
turvaelemendid, mis võimaldavad ravimit 
identifitseerida, jälgida ning kinnitada selle 
ehtsust.

Or. en

Selgitus

Teatavaid tooteid (näiteks immunoglobuliine) tarnib tootja otse haiglatele või muudele 
lõpptarbijatest tervishoiuasutustele. Kuna oht, et sellesse ahelasse siseneb võltsitud toode, on 
väga väike, tuleks kõnealused tooted turvaelementide kandmise kohustusest vabastada.
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Muudatusettepanek 207
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning
kinnitada selle ehtsust.”

„o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida ja kinnitada selle 
ehtsust.”

Or. de

Selgitus

Küsimusele, kas konkreetne ravim peab olema jälgitav tootjast kuni apteegini, peavad 
vastama liikmesriigid oma pädevuse alusel. Võltsingute tuvastamiseks pole jälgitavus vajalik. 
Lisaks tähendaks selline funktsioon olulisi lisaväljaminekuid, mis põhjustaksid eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ebaproportsionaalseid kulusid.

Muudatusettepanek 208
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit ainulaadselt identifitseerida, 
jälgida ning kinnitada selle ehtsust.

Or. en
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Selgitus

Täieliku selguse eesmärgil on ainsad turvaelementide tüübid, mis võimaldavad üksikute 
pakendite ehtsuse tõendamist ja jälgitavust, need, mis pakendit ainulaadselt identifitseerivad.

Muudatusettepanek 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust, juhul kui komisjon 
otsustab, et on oht, et ravimit võltsitakse 
hinna või varasemate võltsimisjuhtumite 
tõttu.

Or. en

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 210
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust. Käesolevat punkti 
kohaldatakse kõigi geneeriliste ravimite 
suhtes vastavalt arstiretseptile.

Or. en

Selgitus

Retseptiravimite puhul peaksid olema kohustuslikud ohutuselemendid ning selleks, et tagada 
patsientide ohutus, tuleks kõik geneerilised ravimid kaasata käesoleva õigusakti 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.”

„o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust. Ravimite ühenduse 
tasandil jälgitavuse menetlus tuleks 
ühtlustada hiljemalt 36 kuu jooksul pärast 
direktiivi jõustumist. Seega peaks kõikide 
ravimite eraldi pakenditel olema üheselt 
märgitud seerianumber. 

Or. fr

Selgitus

On oluline ravimi jälgitavuse vahendid ühtlustada. 
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Muudatusettepanek 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

Kõnealuseid turvaelemente rakendatakse 
ilma diskrimineerimiseta turustuskanalite 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.”

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust. Homöopaatilised 
ravimid on vabastatud kooskõlas artikli 1 
lõikega 5. Juhul kui ravim, näiteks
homöopaatiline ravim, ei kuulu 
väljastamisele arstiretsepti alusel, võib 
turvaelemente kohaldada vabatahtlikult.
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Or. en

Selgitus

Kohaldamine homöopaatiliste ravimite suhtes oleks ebaproportsionaalne. Komisjon ei ole 
teatanud võltsitud käsimüügiravimitest seaduslikus tarneahelas. Kõnealused tooted ei oleks 
võltsijatele kasulikud, sest need on madala hinnaga tooted, mille müügimahud toote kohta on 
enamikul juhtudel väikesed.

Muudatusettepanek 214
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) üksikasjad toote allika (riik, ettevõte, 
tootmispaik) kohta eesmärgiga tagada 
jälgitavus ravimi toimeaine suhtes ja selle
suhtes, kus väljaspool Euroopa Liitu 
toimeaine on valmistatud, viide 
päritoluriigi kohta ravimi pakendil.

Or. en

Selgitus

Jälgitavus on kohustuslik toiduainetetööstuses, kus tarbijal on õigus teada, kust on valitud 
toode pärit. See valikuvõimalus tuleks anda ka ravimitele, ka selleks, et võidelda võltsingute 
vastu ja suurendada läbipaistvust kogu sektoris, alates ravimite toimeainetest kuni 
apteegi/tarbijani.

Muudatusettepanek 215
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid võimaldavad hulgimüüjatel 
või apteekritel või isikutel, kes on volitatud 
müüma ravimeid üldsusele või kellel on 
sellekohane õigus, teostada kõiki järgmisi 
toiminguid:

1. Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid võimaldavad hulgimüüjatel 
või apteekritel ja isikutel, kes on volitatud 
müüma ravimeid üldsusele või kellel on 
sellekohane õigus, teostada kõiki järgmisi 
toiminguid:

Or. es

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.

Muudatusettepanek 216
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollida ravimite ehtsust uurides 
pakendi avalikke, salajasi või 
kohtuekspertiisi tundemärke;

a) kontrollida ravimite ehtsust; 

Or. es

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.
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Muudatusettepanek 217
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kontrollida ravimite ehtsust uurides 
pakendi avalikke, salajasi või 
kohtuekspertiisi tundemärke;

a) kontrollida ravimite ehtsust uurides 
pakendi avalikke tundemärke;

Or. fr

Selgitus

Tänapäeval on ainult müügiloa omanik ja õiguskaitse- ja regulatiivorganid volitatud teadma 
pakenditel salajaste või kohtuekspertiisi tundemärkide olemasolust. Turvapõhjustel on 
põhitähtis, et see teave ei leviks väljapoole eespool nimetatud osapoolte ringi.

Muudatusettepanek 218
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha kindlaks üksikuid pakendeid; b) teha ainulaadse masinloetava 
seeriakoodi abil kindlaks üksikuid 
pakendeid;

Or. en

Selgitus

Täieliku selguse eesmärgil on ainsad turvaelementide tüübid, mis võimaldavad üksikute 
pakendite ehtsuse tõendamist ja jälgitavust, need, mis pakendit ainulaadselt identifitseerivad.
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Muudatusettepanek 219
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha kindlaks üksikuid pakendeid; b) teha ühtse ELi standardi abil kindlaks 
üksikuid pakendeid;

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on turvaelemendid juba kehtestatud. Neil peaks olema võimalik neid 
teatava üleminekuaja jooksul kohandada vastavalt ELi standardile. Ent arvestades, et 
võltsitud ravimite probleem ei lõpe riikide piiridel, erinevate riigisiseste õigusnormide 
rägastik patsientide tõhusaks kaitsmiseks ei sobi. Seega peavad turvaelemendid olema kogu 
ELis samasugused.

Muudatusettepanek 220
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid ei tohi olla osaliselt või 
täielikult eemaldatud või kaetud, välja 
arvatud juhul, kui järgmised tingimused 
on täidetud:

2. Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid ei tohi olla eemaldatud või 
kaetud.

Or. en

Selgitus

Kõigi poolt nõutava optimaalse turvalisuse raames ei tohiks ravimit eriliselt käsitseda. Alates 
hetkest, mil turustusloa omanik ravimi pakendab, peab see püsima puutumatuna kuni 
patsiendile kättetoimetamiseni, vastavalt kehtivatele nõuetele Euroopa toiduohutuse 
strateegia raamistikus.
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Muudatusettepanek 221
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid ei tohi olla osaliselt või 
täielikult eemaldatud või kaetud, välja 
arvatud juhul, kui järgmised tingimused 
on täidetud:

2) Liikmesriigid tagavad, et tootmisloa 
omanik ei vaheta, eemalda ega kata 
osaliselt või täielikult artikli 54 punktis o 
nimetatud turvaelemente, välja arvatud 
juhul, kui loa omanikul on asjaomase 
ravimi turustusluba vastavalt artikli 6 
lõikele 1 või kui ta on saanud turustusloa 
omanikult kirjaliku volituse.

Or. en

Selgitus

Juhul kui tooted pakendab ümber keegi teine, mitte esialgne tootja, originaaltoote tootmisloa 
omanik, teised ettevõtted nende kontsernis või kolmas isik, kes peab alltöövõtu korras neid 
tooteid ümber pakendama, kahjustatakse raskelt originaalpakendis sisalduvate 
võltsimisvastaste elementide tõhusust. Seepärast tuleks ümberpakendamine keelata. On üks 
oluline erand, mis seisneb selles, et säilitatakse kliinilise uuringu nõuetekohaselt volitatud 
sponsori võime ravimeid kooskõlas kliinilise uuringu protokolliga ümber pakendada. 

Muudatusettepanek 222
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid ei tohi olla osaliselt või 
täielikult eemaldatud või kaetud, välja 
arvatud juhul, kui järgmised tingimused 

2. Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid ei tohi olla eemaldatud või 
kaetud. Juhul, kui järgmised tingimused 
on täidetud ja rahvatervise seisukohast 
õigustatud, võib tootmisloa omanik panna 
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on täidetud: originaaltoote teise pakendisse, säilitades 
seejuures originaaltoote rikkumatust 
tagava originaalse turvaelemendi.

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 
strateegias. Seetõttu oleks asjakohane säilitada teatud juhtudel võimalus panna 
originaaltoode teise pakendi sisse, säilitades siiski toote algsed turvaelemendid.

Muudatusettepanek 223
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Enne turvaelemendi osalist või 
täielikku eemaldamist või katmist teeb 
tootmisloa omanik kindlaks toote ehtsuse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juhul kui tooted pakendab ümber keegi teine, mitte esialgne tootja, originaaltoote tootmisloa 
omanik, teised ettevõtted nende kontsernis või kolmas isik, kes peab alltöövõtu korras neid 
tooteid ümber pakendama, kahjustatakse raskelt originaalpakendis sisalduvate 
võltsimisvastaste elementide tõhusust. Seepärast tuleks ümberpakendamine keelata. On üks 
oluline erand, mis seisneb selles, et säilitatakse kliinilise uuringu nõuetekohaselt volitatud 
sponsori võime ravimeid kooskõlas kliinilise uuringu protokolliga ümber pakendada. 
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Muudatusettepanek 224
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Enne turvaelemendi osalist või 
täielikku eemaldamist või katmist teeb 
tootmisloa omanik kindlaks toote ehtsuse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõigi poolt nõutava optimaalse turvalisuse raames ei tohiks ravimit eriliselt käsitseda. Alates 
hetkest, mil turustusloa omanik ravimi pakendab, peab see püsima puutumatuna kuni 
patsiendile kättetoimetamiseni, vastavalt kehtivatele nõuetele Euroopa toiduohutuse 
strateegia raamistikus.

Muudatusettepanek 225
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Enne turvaelemendi osalist või 
täielikku eemaldamist või katmist teeb
tootmisloa omanik kindlaks toote ehtsuse;

a) tootmisloa omanik peab jätma toote 
identifitseerimise, ehtsuse ja jälgitavusega 
seotud turvaelemendi nähtavaks ja 
kasutatavaks.

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 
strateegias. Seetõttu oleks asjakohane säilitada teatud juhtudel võimalus panna 
originaaltoode teise pakendi sisse, säilitades siiski toote algsed turvaelemendid.
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Muudatusettepanek 226
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole 
avatud esmapakendit, nagu see on 
määratletud artikli 1 lõikes 23.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juhul kui tooted pakendab ümber keegi teine, mitte esialgne tootja, originaaltoote tootmisloa 
omanik, teised ettevõtted nende kontsernis või kolmas isik, kes peab alltöövõtu korras neid 
tooteid ümber pakendama, kahjustatakse raskelt originaalpakendis sisalduvate 
võltsimisvastaste elementide tõhusust. Seepärast tuleks ümberpakendamine keelata. On üks 
oluline erand, mis seisneb selles, et säilitatakse kliinilise uuringu nõuetekohaselt volitatud 
sponsori võime ravimeid kooskõlas kliinilise uuringu protokolliga ümber pakendada.

Muudatusettepanek 227
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole 
avatud esmapakendit, nagu see on 

välja jäetud
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määratletud artikli 1 lõikes 23.

Or. en

Selgitus

Kõigi poolt nõutava optimaalse turvalisuse raames ei tohiks ravimit eriliselt käsitseda. Alates 
hetkest, mil turustusloa omanik ravimi pakendab, peab see püsima puutumatuna kuni 
patsiendile kättetoimetamiseni, vastavalt kehtivatele nõuetele Euroopa toiduohutuse 
strateegia raamistikus.

Muudatusettepanek 228
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole 
avatud esmapakendit, nagu see on 
määratletud artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele. Mingil juhul ei või ta 
asendada originaalpakendile paigaldatud 
turvaelementi, mis tõendab
originaalravimi identifitseerimist, ehtsust
ja segamatut jälgitavust.

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 
strateegias. Seetõttu oleks asjakohane säilitada teatud juhtudel võimalus panna 
originaaltoode teise pakendi sisse, säilitades siiski toote algsed turvaelemendid.

Muudatusettepanek 229
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b



PE439.409v01-00 20/60 AM\807496ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
välispakendi rikkumatus, ning kui ei ole 
avatud esmapakendit, nagu see on 
määratletud artikli 1 lõikes 23.

Or. es

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.

Muudatusettepanek 230
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine ja ehtsus, ning 
kui ei ole avatud esmapakendit, nagu see 
on määratletud artikli 1 lõikes 23.

Or. de
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Selgitus

Küsimusele, kas konkreetne ravim peab olema jälgitav tootjast kuni apteegini, peavad 
vastama liikmesriigid oma pädevuse alusel. Võltsingute tuvastamiseks pole jälgitavus vajalik. 
Lisaks tähendaks selline funktsioon olulisi lisaväljaminekuid, mis põhjustaksid eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ebaproportsionaalseid kulusid.

Muudatusettepanek 231
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole 
muudetud esmapakendit, nagu see on 
määratletud artikli 1 lõikes 23, muul 
eesmärgil kui artiklis 55 sätestatud 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Esmapakendi mis tahes muutmine (sealhulgas mullide katkitegemine) on keelatud. 
Katkitehtud mullid ei soodusta patsientide usaldust ravimisse.

Muudatusettepanek 232
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23. Selleks toodab 
tootmisloa omanik uue väliskarbi, millel 
korratakse kogu asjaomast teavet toote ja 
kaubamärgi kohta ning millel on 
turvaelemendid, nagu on nõutud artikli 
54 punktis o; esialgsed karbid hävitatakse.

Or. de

Selgitus

Kohustuslik ümberpakkimine suurendab patsientide ohutust. Ümberpakkimisvõimaluse 
kehtestamine viib fookuse rahvatervisele ja patsiendi ohutusele, mitte tootja 
kaubamärgiõigustele. 

Muudatusettepanek 233
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement 
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23. 

Selleks toodab tootmisloa omanik uue 
väliskarbi, millel korratakse kogu 
asjaomast teavet toote ja kaubamärgi 
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kohta ning millel on turvaelemendid, 
nagu on nõutud artikli 54 punktis o; 
esialgsed karbid hävitatakse;

Or. en

Selgitus

Kohustuslik uutesse karpidesse pakendamine suurendab patsientidega seotud nõuetele 
vastavust ja patsientide usaldust. Uutesse karpidesse pakendamine hõlmab esialgse 
välispakendi kõrvaldamist ja kontrollitud hävitamist, kusjuures esialgne välispakend 
asendatakse uue välispakendiga, mille on kujundanud paralleelne turustaja (ja mis on pärit 
hea tootmistava kohaselt heaks kiidetud pakkematerjali tootjalt). Uutesse karpidesse 
pakendamise võimaluse kehtestamine keskendub pigem rahvatervisele ja patsiendi ohutusele 
kui tootja kaubamärgiõigustele.

Muudatusettepanek 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente peetakse samaväärseteks, 
kui neid on võimalik sama tõhusalt 
identifitseerida, nende ehtsust on võimalik 
sama tõhusalt tõendada, neid on võimalik 
sama tõhusalt jälgida ja kui ravimi 
muutmist on võimalik sama tõhusalt ära 
hoida ning kui neid on tehniliselt sama 
raske jäljendada. Käesolevat lõiget 
kohaldatakse ka uute ohutuselementide 
eemaldamise, asendamise või katmise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui esmane 
ohutuselement on varjatud ja seda on 
võimatu ära tunda. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lisamuudatusettepanek raportööri muudatusettepanekule 30. 
Tagamaks, et paralleelsed turustajad saaksid protsessi või ümberpakendamise ajal tõesti 



PE439.409v01-00 24/60 AM\807496ET.doc

ET

kohaldada samaväärseid turvaelemente, tuleb direktiivis kehtestada vastavalt teatavatele 
kriteeriumidele võrdväärsete turvaelementide erinevad kategooriad, tunnistades asjaolu, et 
varjatud turvaelemente ei ole võimalik eelneva teabeta kontrollida. 

Muudatusettepanek 235
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente peetakse samaväärseteks, 
kui neid on võimalik sama tõhusalt 
identifitseerida, nende ehtsust on võimalik 
sama tõhusalt tõendada, neid on võimalik 
sama tõhusalt jälgida ja kui ravimite 
muutmist on võimalik sama tõhusalt ära 
hoida ning kui neid on tehniliselt sama 
raske jäljendada. Käesolevat lõiget 
kohaldatakse ka uute ohutuselementide 
eemaldamise, asendamise või katmise 
suhtes. 

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et paralleelsed turustajad saaksid protsessi või ümberpakendamise ajal tõesti 
kohaldada samaväärseid turvaelemente, tuleb direktiivis kehtestada vastavalt teatavatele 
kriteeriumidele võrdväärsete turvaelementide erinevad kategooriad.

Muudatusettepanek 236
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente peetakse samaväärseteks, 
kui neid on võimalik sama tõhusalt 
identifitseerida, nende ehtsust on võimalik 
sama tõhusalt tõendada, neid on võimalik 
sama tõhusalt jälgida ja kui ravimite 
muutmist on võimalik sama tõhusalt ära 
hoida ning kui neid on tehniliselt sama 
raske jäljendada. 

Or. en

Selgitus

Täieliku selguse eesmärgil on ainsad turvaelementide tüübid, mis võimaldavad üksikute 
pakendite ehtsuse tõendamist ja jälgitavust, need, mis pakendit ainulaadselt identifitseerivad.

Muudatusettepanek 237
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) turvaelemendi asendamist kontrollib 
pädev asutus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juhul kui tooted pakendab ümber keegi teine, mitte esialgne tootja, originaaltoote tootmisloa 
omanik, teised ettevõtted nende kontsernis või kolmas isik, kes peab alltöövõtu korras neid 
tooteid ümber pakendama, kahjustatakse raskelt originaalpakendis sisalduvate 
võltsimisvastaste elementide tõhusust. Seepärast tuleks ümberpakendamine keelata. On üks 
oluline erand, mis seisneb selles, et säilitatakse kliinilise uuringu nõuetekohaselt volitatud 
sponsori võime ravimeid kooskõlas kliinilise uuringu protokolliga ümber pakendada. 
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Muudatusettepanek 238
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) turvaelemendi asendamist kontrollib 
pädev asutus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõigi poolt nõutava optimaalse turvalisuse raames ei tohiks ravimit eriliselt käsitseda. Alates 
hetkest, mil turustusloa omanik ravimi pakendab, peab see püsima puutumatuna kuni 
patsiendile kättetoimetamiseni, vastavalt kehtivatele nõuetele Euroopa toiduohutuse 
strateegia raamistikus.

Muudatusettepanek 239
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) turvaelemendi asendamist kontrollib 
pädev asutus.

c) tootmisloa omanik vastutab kõikide 
punktis 2 kirjeldatud toimingute eest.

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 
strateegias. Seetõttu oleks asjakohane säilitada teatud juhtudel võimalus panna 
originaaltoode teise pakendi sisse, säilitades siiski toote algsed turvaelemendid.
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Muudatusettepanek 240
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Tootmisloa omanikud näitavad 
välispakendil selgelt, kus esialgsed 
turvaelemendid on osaliselt või täielikult
eemaldatud või kaetud.

Or. en

Selgitus

Patsiente ja teisi tarneahelas osalejaid tuleb selgesõnaliselt pakendil paikneva märgise kaudu 
teavitada sellest, kus esialgsed turvaelemendid on eemaldatud või välja vahetatud.

Muudatusettepanek 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemente kohaldatakse 
turustuskanalite vahelise 
diskrimineerimiseta. 

Or. en

Selgitus

Juhul kui teatavad ravimid on identifitseeritud kui ravimid, mis vajavad täiendavat ohutuse 
kaitset, tuleks sellist kaitset kohaldada olenemata ravimi turustuskanalist, et vältida tarbetut 
segadust.
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Muudatusettepanek 242
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemente kohaldatakse 
turustuskanalite vahelise 
diskrimineerimiseta.

Or. en

Selgitus

Juhul kui teatavad ravimid on identifitseeritud kui ravimid, mis vajavad täiendavat ohutuse 
kaitset, tuleks sellist kaitset kohaldada olenemata ravimi turustuskanalist, et vältida tarbetut 
segadust.

Muudatusettepanek 243
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Tootmislubade omanikud on vastavalt 
nõukogu määrusele 85/374/EMÜ 
vastutavad tagajärgede eest, mida 
põhjustavad ravimid, mille omadusi on 
võltsitud.

3. Lõikes 2 osutatud tootmislubade 
omanikke loetakse tootjateks vastavalt
nõukogu määrusele 85/374/EMÜ. Nad 
vastutavad esialgsele tootjale, turustusloa 
omanikule ja tarbijatele tekitatud kahju 
eest, mis on tingitud muudatustest, mida 
nad on ravimitele teinud, olenemata 
sellest, kas toode on võltsitud või ehtne.

Or. en

Selgitus

Selgitust on vaja, tagamaks, et tootmisloa omanikud, kes tooteid ümber pakendavad, on 
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rangelt vastutavad kõigi oma tegevuste eest, sealhulgas siis, kui tarneahelasse sisenevad 
võltsitud ravimid. Ümberpakendajad peaksid vastutama kahju eest, mis on tingitud kõikidest 
muudatustest, mida nad seoses farmaatsiatoodetega teevad, olenemata sellest, kas toode on 
võltsitud või ehtne.

Muudatusettepanek 244
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Tootmislubade omanikud on vastavalt 
nõukogu määrusele 85/374/EMÜ 
vastutavad tagajärgede eest, mida 
põhjustavad ravimid, mille omadusi on 
võltsitud.

3. Lõikes 2 osutatud tootmislubade 
omanikke loetakse tootjateks vastavalt
nõukogu määrusele 85/374/EMÜ. Nad 
vastutavad esialgsele tootjale, turustusloa 
omanikule või tarbijatele tekitatud kahju 
eest, mida põhjustavad ravimid, mille 
omadusi on võltsitud.

Or. en

Selgitus

Selgitust on vaja, tagamaks, et tootmisloa omanikud, kes tooteid ümber pakendavad, on 
rangelt vastutavad kõigi oma tegevuste eest, sealhulgas siis, kui tarneahelasse sisenevad 
võltsitud ravimid. 

Muudatusettepanek 245
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootmislubade omanikud on vastavalt 
nõukogu määrusele 85/374/EMÜ 
vastutavad tagajärgede eest, mida 
põhjustavad ravimid, mille omadusi on 

3. Tootmislubade omanikud, kes teostavad 
artikli 54a lõikes 2 kirjeldatud toiminguid,
on vastavalt nõukogu määrusele 
85/374/EMÜ vastutavad tagajärgede eest, 
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võltsitud. mida põhjustavad ravimid, mille omadusi 
on võltsitud.

Or. en

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.

Muudatusettepanek 246
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o ja 
lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed.

Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o ja 
lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed. Enne kui kavandatakse 
konkreetsed meetmed kooskõlas artikli 54 
punktiga o, viib komisjon läbi avaliku 
mõju hindamise kehtivate turvaelementide 
kulude ja kasulikkuse kohta, ja ka 
konsulteerimise selliste turvaelementide 
rakendamisse ja kasutamisse kaasatud 
osalistega, et näidata konkreetsete 
turvaelementide tõhusust võrreldes 
olemasolevate riigisiseste vahenditega.

Or. el

Selgitus

Seoses turvaelementidega, mida tuleb kasutada, on olemas palju katseprojekte ning samuti on 
olemas katseprojekte, mis viiakse ellu riigisisesel tasandil ja milles hinnatakse kõnealuste 
turvaelementide kasulikkust. Komisjon peaks enne konkreetse turvaelemendi valimist viima 
läbi mõju hindamise, et hinnata kõigi turvaelementide eeliseid ja puudusi, kõnealuste 
katseprojektide tulemusi ja kavandatud turvaelementide tõhusust võrreldes olemasolevate 
riigisiseste vahenditega. 
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Muudatusettepanek 247
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed.

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed. Enne kui kavandatakse 
konkreetsed meetmed kooskõlas artikli 54 
punktiga o, viib komisjon läbi avaliku 
mõju hindamise, et hinnata kehtivate 
turvaelementide kulu ja kasulikkust ning 
et konsulteerida selliste turvaelementide 
rakendamisse ja kasutamisse kaasatud 
osalistega.

Or. en

Selgitus

Ravimite ehtsuse tõendamiseks kasutatavate turvaelementidega seoses on olemas mitmeid 
valikuvõimalusi, näiteks mõõtkood, andmemaatriks, pitserid, hologrammid, 
raadiosagedustuvastus jne. On olemas ka riigisisesel tasandil läbi viidud katseprojektid, mille 
käigus hinnatakse selliste turvaelementide kasulikkust. Komisjon peaks enne konkreetse 
turvaelemendi valimist viima läbi mõju hindamise, et hinnata kõigi parajasti turul 
kättesaadavate turvaelementide eeliseid ja puudusi ning ta peaks võtma arvesse 
olemasolevaid kogemusi ja läbiviidud katseprojektide tulemusi.

Muudatusettepanek 248
Crescenzio Rivellini

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
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meetmed. meetmed. Enne eriettepaneku tegemist ja 
kodanike vajadustele paremini vastava 
valiku tagamiseks hindab komisjon 
praegu kehtivate võltsimisvastaste 
süsteemide mõju kuludele ja tuludele ning 
kogub kokku selliste ehtsust tõendavate 
pitserite kasutusele võtmisse ja 
kasutamisse kaasatud poolte arvamused.

Or. it

Selgitus

Tänapäeval on mitmesuguseid võltsimisvastase tehnoloogia võimalusi, nagu ühemõõtmeline 
kood, andmemaatriks, pitserid, hologrammid, raadiosagedus (RFID) jms. 
Praegu on riikides käimas katseprojektid, milles hinnatakse nende vastavaid eeliseid. 
Enne konkreetse võltsimisvastase pitseri valimist peaks komisjon tegema mõjuhindamise, et 
hinnata kõiki praegu turul kättesaadavate pitserite poolt- ja vastuargumente ning võtta 
arvesse praeguse seisuga omandatud kogemusi.

Muudatusettepanek 249
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed.

4. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktide abil, kooskõlas artikli 121 
punktiga a ja vastavalt artikli 212 punkti b 
ja artikli 121 punkti c tingimustele vastu 
artikli 54 punkti o ja lõigete 1 ja 2 
rakendamiseks vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse nn komiteemenetlus kooskõlla Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohase uue korraga. 
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Muudatusettepanek 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed.

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed.

Komisjon tellib enne sellise meetme 
vastuvõtmist sõltumatu mõju hindamise, 
et hinnata erinevate ohutusmeetmete 
maksumust ja kasulikkust, ning viib läbi 
kõigi asjaomaste sidusrühmade, 
sealhulgas sõltumatute patsiendi- ja 
tarbijaorganisatsioonide avaliku 
konsulteerimise.

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete hindade täiendav tõus oleks kindlustusandjate ja patsientide jaoks 
märkimisväärne rahaline koormus. Seepärast on oluline, et hinnataks kasutatavate 
turvaelementide kulutasuvust, et määratleda meede, millest tuleneb suhteliselt vähese kulu 
juures kõige suurem kasu. Samamoodi peaks enne mis tahes meetme vastuvõtmist toimuma 
avalik konsulteerimine.

Muudatusettepanek 251
Paolo Bartolozzi

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne konkreetse ettepaneku tegemist 
hindab komisjon praegu kehtivate 
võltsimisvastaste süsteemide mõju 
kuludele ja tuludele, ning ühtlasi 
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konsulteerib selliste ehtsust tõendavate 
pitserite kasutusele võtmisse ja 
kasutamisse kaasatud huvitatud pooltega. 

Or. it

Selgitus

On mitmesuguseid võltsimisvastase tehnoloogia võimalusi, nagu ühemõõtmeline kood, 
andmemaatriks, pitserid, hologrammid, raadiosagedus jms. Praegu on riikides käimas 
katseprojektid, milles hinnatakse nende vastavaid eeliseid. Enne konkreetse võltsimisvastase 
pitseri valimist peaks komisjon tegema mõjuhindamise, et hinnata kõiki praegu turul 
kättesaadavaid pitsereid, ning peaks arvesse võtma seni omandatud kogemusi ja 
katseprojektide tulemusi.

Muudatusettepanek 252
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 121 lõikes 2 a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse nn komiteemenetlus kooskõlla Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohase uue korraga. 

Muudatusettepanek 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui komisjon võtab vastu meetme 
artikli 54 punkti o rakendamiseks, teostab 
ta avaliku mõju hindamise, mille käigus 
hinnatakse kehtivate turvaelementide 
kulu ja kasulikkust, ning konsulteerib
selliste turvaelementide rakendamisse ja 
kasutamisse kaasatud kõigi osalistega.

Or. en

Selgitus

On olemas mitmeid turvaelementidega seotud valikuvõimalusi: ühemõõtmelised indeksid, 
andmemaatriks, pitserid, hologrammid jne. Riigisisesel tasandil viiakse läbi katseprojekte, et 
hinnata turvaelementide erinevaid eeliseid. Komisjon peaks enne konkreetse turvaelemendi 
valimist hindama kõiki turul olevaid turvaelemente.

Muudatusettepanek 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende meetmete vastuvõtmisel võtab 
komisjon arvesse riski, mis on seotud 
toodete või tootekategooriatega, ning 
vähemalt kõike järgnevat:

Nende meetmete vastuvõtmisel võtab 
komisjon arvesse riski, mis on seotud 
retseptitoodetega, ning vähemalt kõike 
järgnevat:

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.
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Muudatusettepanek 255
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende meetmete vastuvõtmisel võtab 
komisjon arvesse riski, mis on seotud 
toodete või tootekategooriatega, ning 
vähemalt kõike järgnevat:

Nende meetmete vastuvõtmisel võtab 
komisjon arvesse riski, mis on seotud kõigi 
toodete või kõigi tootekategooriatega, ning 
vähemalt kõike järgnevat:

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta protsessi kulutasuvust. Farmaatsiatoodete hindade täiendav tõus oleks 
kindlustusandjate ja patsientide jaoks märkimisväärne rahaline koormus. Vältida tuleks 
tarbetut regulatiivset koormust. Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks 
loob andmeid, mis võivad olla personaalselt või äriliselt tundlikud. Omandiõigusi sellises 
teabes tuleks austada. Ettepanek võib hõlmata väga tundlikku teavet ning peaks vastama 
asjaomastele andmekaitseseadustele.

Muudatusettepanek 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toote hind ja müügimaht; a) ravimite hind;

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.
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Muudatusettepanek 257
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toote hind ja müügimaht; a) toote hind 

Or. en

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 258
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt a a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tarneahela keerukus;

Or. en

Selgitus

Et määrata kindlaks, milliste ravimite puhul on kõige suurem võltsimisoht, tuleks hindamisel 
võtta arvesse toote turustusahela keerukust. Teatavaid tooteid (näiteks immunoglobuliine) 
tarnib tootja otse haiglatele või muudele tervishoiuasutustele. Võltsingutel on selgelt vähem 
võimalusi sellisesse väga lühikesse tarneahelasse sisenemiseks.
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Muudatusettepanek 259
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tarneahela keerukus;

Or. en

Selgitus

Seoses turvaelementide kasutamisega meditsiinitoodete puhul (nt ühikule seerianumbri 
andmine), võltsimise tegeliku riski hindamise, tagastuspettuse ja lisaväärtusega patsientide 
ohutusele on vaja riskipõhist lähenemisviisi. Selle asemel, et keskenduda tooteriskidele, 
peaksid ametiasutused uurima ka turustusahela keerukusega seotud riske, et saada teatavate 
tooterühmade võltsimisriskide realistlik ja tasakaalustatud hinnang.

Muudatusettepanek 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võltsimisjuhtumite arv kolmandates 
riikides ja ühenduses;

b) võltsitud ravimite varasemate teatatud 
võltsimisjuhtumite arv ja esinemissagedus 
liidus ning nimetatud võltsimisjuhtumite 
areng minevikus;

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.
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Muudatusettepanek 261
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võltsimisjuhtumite arv kolmandates 
riikides ja ühenduses; 

b) võltsitud ravimite varasemate teatatud 
võltsimisjuhtumite arv ja esinemissagedus 
liidus ning nimetatud võltsimisjuhtumite 
areng minevikus;

Or. en

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 262
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võltsimisjuhtumite arv kolmandates 
riikides ja ühenduses;

b) võltsitud ravimite varasemate teatatud 
võltsimisjuhtumite arv ja esinemissagedus 
kolmandates riikides ja liidus;

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta protsessi kulutasuvust. Farmaatsiatoodete hindade täiendav tõus oleks 
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kindlustusandjate ja patsientide jaoks märkimisväärne rahaline koormus. Vältida tuleks 
tarbetut regulatiivset koormust. Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks 
loob andmeid, mis võivad olla personaalselt või äriliselt tundlikud. Omandiõigusi sellises 
teabes tuleks austada. Ettepanek võib hõlmata väga tundlikku teavet ning peaks vastama 
asjaomastele andmekaitseseadustele.

Muudatusettepanek 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende võltsimisjuhtumite areng 
minevikus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 264
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende võltsimisjuhtumite areng 
minevikus;

välja jäetud

Or. en



AM\807496ET.doc 41/60 PE439.409v01-00

ET

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomase toote konkreetsed 
omadused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 266
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomase toote konkreetsed 
omadused; 

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ravitava tervisliku seisundi tõsidus. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 268
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ravitava tervisliku seisundi tõsidus. välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 269
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) teisi võimalikke riske rahvatervisele.

Or. xm

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.

Muudatusettepanek 270
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemendid (muud turvaelemendid 
kui seerianumbrid) määratakse ühe või 
enama turvaelemendi tuvastamise kaudu, 



PE439.409v01-00 44/60 AM\807496ET.doc

ET

mida tuleb kasutada konkreetsete toodete 
või tootekategooriate puhul. Komisjoni 
ravimikomisjon määratleb kategooriad, 
mis hõlmavad turvaelemente, mis 
pakuvad samaväärset tulemuslikkust ja 
tõhusust, ning sama kategooria 
turvaelemente peetakse siis 
samaväärseteks lõike 2 punkti b mõttes. 
Tootmisloa omanikud võivad valida, 
millist konkreetset elementi või milliseid 
konkreetseid elemente kategooria raames 
valida, välja arvatud juhul, kui komisjon 
täpsustab põhjused nõudmiseks, et 
kasutataks konkreetset turvaelemente.

Or. en

Selgitus

Kõigi retseptiravimite ohutuse põhitase peaks olema avamise tuvastamist võimaldav pakend 
koos ainulaadse koodielemendiga (ladustatava toote identifitseerimisnumber, partiinumber, 
kehtivusaja lõppkuupäev ja ainulaadne seeriakood). Avamise tuvastamist võimaldav pakend 
on kõige ohutum viis tagamaks, et ravim pakendis on sama ravim, mille sisestas 
originaaltootja, ja ainulaadne koodisüsteem on kõige kindlam viis toote ehtsuse 
kontrollimiseks jaotuspunktis.

Muudatusettepanek 271
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kriteeriumide alusel võib selle 
artikli lõike 1 punktides a ja b esitatud 
nõuetest loobuda teatavate toodete ja 
tootekategooriate puhul.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
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selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.

Muudatusettepanek 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kriteeriumide alusel võib selle 
artikli lõike 1 punktides a ja b esitatud 
nõuetest loobuda teatavate toodete ja 
tootekategooriate puhul.

Nende kriteeriumide alusel kohaldatakse
artikli 54 punktis o osutatud meetmeid ja 
selle artikli lõike 1 punktides a ja b esitatud 
nõudeid kohustuslikult üksnes nende 
toodete ja tootekategooriate suhtes, mis 
kujutavad endast suurt võltsimisriski, ja 
nendest loobutakse või need on 
vabatahtlikud nende toodete või 
tootekategooriate puhul, mis ei kujuta 
endast suurt võltsimisriski, nagu 
geneerilised ravimid, mis on lubatud 
kooskõlas artikliga 10.

Or. en

Selgitus

Riskipõhine hindamine komisjoni ettepanekus suurendab patsientide ohutust ja aitab 
keskendada võltsimisvastast võitlust täpselt nendele ravimitele, mida see mõjutab. Seetõttu on 
hädavajalik tagada, et oleks kaasatud kõik ravimid ja et oleksid kehtestatud õiged 
kriteeriumid. Lisaks peavad kasutatavad kriteeriumid tagama, et tuvastatakse võltsimise 
tõelised stiimulid, ja mitte andma võltsijatele ruumi uute algatuste väljatöötamiseks. Hinnad 
ja varasemad võltsimisjuhtumid ELis kujutavad endast kõige asjakohasemaid kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 273
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kriteeriumide alusel võib selle
artikli lõike 1 punktides a ja b esitatud 
nõuetest loobuda teatavate toodete ja 
tootekategooriate puhul.

Nende kriteeriumide alusel võib komisjon 
otsustada, et artikli 54 punktis o esitatud 
turvaelemente ja selle artikli lõike 1 
punktides a kuni c esitatud nõudeid 
kohaldatakse teatavate ravimite suhtes, 
mida väljastatakse retsepti alusel ning mis 
kujutavad endast suurt võltsimisriski.

Or. en

Selgitus

Et kaitsta patsiente võltsitud ravimite eest, on vaja otsekohest lähenemisviisi. Võltsimise vastu 
võitlemise jaoks olemasolevate vahendite tõhusa jaotamise tagamise võtmeks on toodete ja 
tootekategooriate riski hindamine. Sellest tulenevalt hindab komisjon retseptiravimite 
riskiprofiili ja otsustab selle põhjal, kas turvaelemendid on vajalikud. Võltsijate stiimulite 
(hind) ja eelneva kogemuse (varasemad võltsimisjuhtumid) range analüüsimine väldib selliste 
vahendite, mida oleks teistes piirkondades vaja, ebatõhusat „äravoolu“. 

Muudatusettepanek 274
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kriteeriumide alusel võib selle 
artikli lõike 1 punktides a ja b esitatud 
nõuetest loobuda teatavate toodete ja 
tootekategooriate puhul.

Nende kriteeriumide alusel võib selle 
artikli lõike 1 punktis a esitatud nõuetest 
loobuda teatavate toodete ja 
tootekategooriate puhul. 

Or. en

Selgitus

Kõigi retseptiravimite ohutuse põhitase peaks olema avamise tuvastamist võimaldav pakend 
koos ainulaadse koodielemendiga (ladustatava toote identifitseerimisnumber, partiinumber, 
kehtivusaja lõppkuupäev ja ainulaadne seeriakood). Avamise tuvastamist võimaldav pakend 
on kõige ohutum viis tagamaks, et ravim pakendis on sama ravim, mille sisestas 
originaaltootja, ja ainulaadne koodisüsteem on kõige kindlam viis toote ehtsuse 
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kontrollimiseks jaotuspunktis.

Muudatusettepanek 275
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente võib kasutada 
vabatahtlikult kõigi ravimite puhul, 
olenemata nende retseptiravimi staatusest, 
ning turustusloa omanikud võivad 
turvaelemente oma toodetel kasutada.

Or. en

Selgitus

Kuna ravimifirmadel on oma toodete kohta kõige rohkem eriteadmisi, sobivad nad seetõttu 
kõige paremini hindama riskitaset ning nad peaksid olema suutelised kasutama turvaelementi 
kui ettevaatusabinõud.

Muudatusettepanek 276
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon peaks viis aastat pärast 
käesoleva artikli rakendusmeetme 
jõustumist esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hindamisaruande artikli 54 
punktis o viidatud turvaelementide 
kasutamise kohta ning nende panuse 
kohta võltsitud ravimite arvu 
vähendamisel liidu seaduslikus 
tarneahelas, ning alternatiivsete 



PE439.409v01-00 48/60 AM\807496ET.doc

ET

tehnoloogiate võimaliku kasu ning 
üksikute annustusvormide ehtsuse 
tõendamise võimaluste kohta.

Or. en

Selgitus

Selliste tehnoloogiate kasutamine, mis võimaldavad ravimite ehtsuse tõendamist ja nende 
jälgimist üksikute ravimivormide tasemel täiendusena ravimite pakendi jaoks kavandatud 
turvaelemendile, võimaldaks võltsitud toodete varajast avastamist ja aitab sel viisil 
vähendada veelgi tervise- ja ohutusriske, mida võltsitud tooted endast patsientidele kujutavad. 

Muudatusettepanek 277
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kolmeaastase üleminekuaja jooksul 
peetakse turvaelemente samaväärseteks 
juhul, kui need võimaldavad samuti 
tagada ravimi identifitseerimist, ehtsuse 
tõendamist ja segamatut jälgitavust, ilma 
et oleks vaja esmapakendit avada või kui 
need teevad toote võltsimise sama raskeks. 
Juhul kui turvaelement eemaldatakse, 
asendatakse või kaetakse, peaks see koht 
olema rakendatav uuele turvaelemendile, 
tingimusel et esmane ohutuselement ei ole 
varjatud ja seda ei ole võimalik ära tunda.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et tulevikus on kogu ELis olemas ühtne turvaelement.
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Muudatusettepanek 278
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse järgmist:

a) süsteemi kulutasuvust, tagamaks, et 
mis tahes kohaldatav meede põhineb 
tasuvusanalüüsil; 
b) liikmesriigid tagavad selliste andmete 
omandiõiguse ja konfidentsiaalsuse, mis 
on loodud turvaelemendi kasutamisega 
ravimite identifitseerimiseks, nende 
ehtsuse tõendamiseks ja nende 
jälgimiseks; 
c) õigustatud huvi kaitsta konfidentsiaalset 
äriteavet ja isikuandmeid.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta protsessi kulutasuvust. Farmaatsiatoodete hindade täiendav tõus oleks 
kindlustusandjate ja patsientide jaoks märkimisväärne rahaline koormus. Vältida tuleks 
tarbetut regulatiivset koormust. Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks 
loob andmeid, mis võivad olla personaalselt või äriliselt tundlikud. Omandiõigusi sellises 
teabes tuleks austada. Ettepanek võib hõlmata väga tundlikku teavet ning peaks vastama 
asjaomastele andmekaitseseadustele.

Muudatusettepanek 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse vähemalt kõike 
järgmist:

a) süsteemi kulutasuvust, tagamaks, et 
mis tahes kohaldatav meede põhineb 
tasuvusanalüüsil;
b) meetmetega seotud kulude 
proportsionaalset kohaldamist kõigi 
tarneahelas osalejate suhtes ja nende 
kulude sidumist asjaomase ravimi 
hinnaga;
süsteemi sõltumatust ja õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi ja 
isikuandmeid.

Or. en

Selgitus

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

a) Cost effectiveness of the system

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

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Muudatusettepanek 280
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse vähemalt kõike 
järgmist:

a) süsteemi kulutasuvust, tagamaks, et 
mis tahes kohaldatav meede põhineb 
tasuvusanalüüsil;
b) meetmetega seotud kulude 
proportsionaalset kohaldamist kõigi 
tarneahelas osalejate suhtes ja nende 
kulude sidumist asjaomase ravimi 
hinnaga;
süsteemi sõltumatust ja õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi ja 
isikuandmeid.

Or. en

Selgitus

Kõik turvaelemendid, mida rakendatakse, peaksid olema kooskõlas vähemalt kolme eelpool 
nimetatud põhimõttega.

Muudatusettepanek 281
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Turvaelemente ei kasutata andmete 
edastamiseks, välja arvatud võltsimise 
ennetamiseks vajalikud andmed ja 
sotsiaalkindlustussüsteemidega seotud 
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andmed. Eriti tuleks vältida andmete 
kaubanduslikku töötlemist, mis teeb 
võimatuks ravimite ühendamise 
patsientide, arstide või apteekriga.

Or. en

Selgitus

Edastatavad andmed peaksid piirduma võltsimise ennetamise ja raha tagasimaksmise 
võimaldamise eesmärkidega. Turvaelementide rakendamist ei tohiks kasutada täiendavates 
ärihuvides.

Muudatusettepanek 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmed
vastavad liidu õigusaktide asjaomastele 
sätetele isikuandmete kaitse kohta ning 
nende puhul võetakse arvesse õigustatud 
huvi kaitsta konfidentsiaalset äriteavet.

Or. en

Selgitus

Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks loob andmeid, mis võivad olla 
personaalselt tundlikud. Teave inimeste ravimitarbimise kohta peaks vastama asjaomastele 
andmekaitseseadustele.

Võltsimise küsimus erineb tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitsmisest. 

Vastavalt aastaaruandele on oluline ajakohastada nõudeid turvaelemendi kohaldamisele.
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Muudatusettepanek 283
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 –punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Jälgida tuleb, et ei kogutaks ega 
töödeldaks ärilisel eesmärgil andmeid, mis 
võimaldavad seostada tarnitud ravimeid 
vastavate patsientide või apteekidega.

Or. de

Selgitus

Turvamärgise väljatöötamisel tuleb arvestada vajaliku andmekaitsega. Arvestades patsientide 
isiklikku puudutatust ja nende usaldusel põhinevat suhet apteegiga, tuleb siin töödeldavaid 
delikaatseid andmeid eriliselt kaitsta.

Muudatusettepanek 284
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.”

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Liikmesriigid tagavad, et austatakse 
selliste andmete omandiõigust ja 
konfidentsiaalsust, mis on loodud 
turvaelementide kasutamisega ravimite 
ehtsuse tõendamiseks.



PE439.409v01-00 54/60 AM\807496ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks loob andmeid, mis võivad olla 
personaalselt või äriliselt tundlikud. Omandiõigusi sellises teabes tuleks austada. Andmed 
inimeste ravimitarbimise kohta peaksid vastama asjaomastele andmekaitseseadustele ja 
riigisisestele ametialast konfidentsiaalsust käsitlevatele eetikanormidele.

Muudatusettepanek 285
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EC
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Jälgida tuleb, et ei kogutaks ega 
töödeldaks ärilisel eesmärgil andmeid, mis 
võimaldavad seostada tarnitud ravimeid 
vastavate patsientide või apteekidega.

Or. de

Selgitus

Turvamärgise väljatöötamisel tuleb arvestada vajaliku andmekaitsega. Arvestades patsientide 
isiklikku puudutatust ja nende usaldusel põhinevat suhet apteegiga, tuleb siin töödeldavaid 
delikaatseid andmeid eriliselt kaitsta.

Muudatusettepanek 286
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5



AM\807496ET.doc 55/60 PE439.409v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Liikmesriigid tagavad, et austatakse 
selliste andmete omandiõigust ja 
konfidentsiaalsust, mis on loodud 
turvaelementide kasutamisega ravimite 
ehtsuse tõendamiseks.

Or. en

Selgitus

Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks loob andmeid, mis võivad olla 
personaalselt või äriliselt tundlikud. Omandiõigusi sellises teabes tuleks austada. Andmed 
inimeste ravimitarbimise kohta peaksid vastama asjaomastele andmekaitseseadustele ja 
riigisisestele ametialast konfidentsiaalsust käsitlevatele eetikanormidele.

Muudatusettepanek 287
Crescenzio Rivellini

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.”

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Liikmesriigid kohustuvad tagama ravimite 
võltsimise vastase tehnoloogia 
kasutamisel saadud andmete 
omandiõiguse ja privaatsuse kaitse.

Or. it

Selgitus

Võltsimisvastaste pitserite kasutamisel ravimite ehtsuse kontrollimiseks võidakse luua 
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andmeid, mis võivad olla äriliselt ja isiklikult delikaatsed. Nende andmete omandiõigust tuleb 
üksikute kodanike huvides kaitsta. Andmed isikliku ravimite tarbimise kohta peaksid kuuluma 
liikmesriigis kehtivate andmekaitset ja deontoloogiliste eeskirjade järgimist käsitlevate 
õigusaktide kohaldamisalasse. 

Muudatusettepanek 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud meetmeid 
ajakohastatakse igal aastal komisjoni 
aruande alusel vastavalt artikli 46 
punktile h.

Or. en

Selgitus

Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõendamiseks loob andmeid, mis võivad olla 
personaalselt tundlikud. Teave inimeste ravimitarbimise kohta peaks vastama asjaomastele 
andmekaitseseadustele.

Võltsimise küsimus erineb tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitsmisest. 

Vastavalt aastaaruandele on oluline ajakohastada nõudeid turvaelemendi kohaldamisele.

Muudatusettepanek 289
Paolo Bartolozzi

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad ravimite võltsimise 
vastase tehnoloogia kasutamisel saadud 
andmete omandiõiguse ja privaatsuse 
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kaitse.

Or. it

Selgitus

Võltsimisvastaste pitserite kasutamisel ravimite ehtsuse kontrollimiseks võidakse luua 
andmeid, mis võivad olla äriliselt ja isiklikult delikaatsed. Nende andmete omandiõigust tuleb 
respekteerida. Andmed isikliku ravimite tarbimise kohta peaksid kuuluma liikmesriigis 
kehtivate andmekaitset ja deontoloogilisi eeskirju käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse. 

Muudatusettepanek 290
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et austatakse nii 
selliste andmete omandiõigust kui ka 
konfidentsiaalsust, mis on ilmnenud 
turvaelementide kohaldamisel ravimite 
identifitseerimise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

On olemas mitmeid turvaelementidega seotud valikuvõimalusi: ühemõõtmelised indeksid, 
andmemaatriks, pitserid, hologrammid jne. Riigisisesel tasandil viiakse läbi katseprojekte, et 
hinnata turvaelementide erinevaid eeliseid. Komisjon peaks enne konkreetse turvaelemendi 
valimist hindama kõiki turul olevaid turvaelemente. 

Muudatusettepanek 291
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta. Aruandes hindab komisjon 
artikli 54a sätete kohaselt kasutusele 
võetud turvaelementide tõhusust võltsitud 
ravimite seaduslikku tarneahelasse 
sisenemise ärahoidmisel.

Or. es

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.

Muudatusettepanek 292
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek vastu võtta direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid võivad artikli 54 
punktis o nimetatud turvaelementide 
rakendamist laiendada teistele ravimitele 
ja teistele asjaomastele eesmärkidele 
liikmesriikide poliitikas, nagu hüvitamine.

Or. es

Selgitus

Sellesse artiklisse tehtud muudatustega tahetakse parandada artikli kohaldatavust või 
selgitada ettepaneku sõnastuse kohaldamisala. Samuti peetakse vajalikuks hinnata nende 
meetmete tõhusust viie aasta pärast alates nende meetmete jõustumisest. Teiselt poolt ei 
tohiks turvaelementide kasutamine piirduda ravimite võltsimise valdkonnaga.
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Muudatusettepanek 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) Artiklis 55 asendatakse lõige 2 
järgmisega:
„2. Mullpakendi tüüpi esmapakenditele, 
mis on asetatud artiklites 54 ja 62 
sätestatud nõuetele vastavasse 
välispakendisse, märgitakse vähemalt 
järgmised andmed:
- ravimi nimetus vastavalt artikli 54 
punktile a,
- ravimi müügiloa omaniku nimi,
- kõlblikkusaeg,
- partii number,
- INN nimetus.“

Or. en

Selgitus

Võitlus võltsitud ravimite vastu toetub kogu tarneahelat hõlmavatele rangetele tehnilistele 
kontrollimistele ja ülevaatustele. INN nimetuse kasutamine võib aidata säilitada ravimi 
ehtsust. Seetõttu on vaja kehtivat määrust vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 294
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 55 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) Artiklis 55 asendatakse lõige 2 
järgmisega:
„2. Mullpakendi tüüpi esmapakenditele, 
mis on asetatud artiklites 54 ja 62 
sätestatud nõuetele vastavasse 
välispakendisse, märgitakse vähemalt 
järgmised andmed:
- ravimi nimetus vastavalt artikli 54 
punktile a,
- ravimi müügiloa omaniku nimi,
- kõlblikkusaeg,
- partii number,
- INN nimetus.“

Or. en

Selgitus

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


