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Muudatusettepanek 295
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 57 esimese lõigu neljas taane 
asendatakse järgmisega:

Artikli 57 esimese lõigu neljas taane 
asendatakse järgmisega:

„- identifitseerimist ja ehtsust, ilma et see 
piiraks artikli 54 esimese lõigu punkti o 
kohaldamist.”

„- identifitseerimist ja ehtsust.”

Or. es

Selgitus

Turvaelemente peab saama ravimitele paigaldada ravimi võltsimise takistamisest erineval 
eesmärgil. Liikmesriigid peaksid saama otsustada nende kasutamise, näiteks ravimite turult 
kõrvaldamisel kvaliteediprobleemide tõttu või farmaatsiateenuse haldamise parandamiseks.

Muudatusettepanek 296
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 63 lõige 1 asendatakse järgmise 
tekstiga:
1. Artiklites 54, 55, 59 ja 62 loetletud 
markeerimisandmed märgitakse selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või 
ametlikes keeltes, kus ravimit 
turustatakse.
Esimene lõik ei takista andmete 
märkimist mitmes keeles, kui ühed ja 
samad andmed esitatakse kõikides 
kasutatud keeltes.
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Teatud harva kasutatavate ravimite 
korral võivad artiklis 54 loetletud 
andmed olla põhjendatud nõudmisel 
märgitud ainult ühes ühenduse 
ametlikus keeles.

Or. en

Selgitus

Artikli 55 lisamine tagab, et ka müügiloa omaniku nimi, kõlblikkusaeg, partii number ja 
manustamismeetod esitatakse selle riigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus ravimit 
turustatakse. Märgitud teabe kohandamine võib olla vajalik, kui on tegemist 
paralleelkaubandusega, mis nõuab mullpakendite ülemärgistamist kleebisega, mida mõned 
paralleelselt tegutsevad kaubandusettevõtjad on juba teinud (nt toote nime kohandamiseks 
riigi turul lubatud nimetusega või konkreetsete doseerimisjuhiste esitamine (nt 
nädalapäevad)).

Muudatusettepanek 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ravimite hulgimüük ja ravimitega 
kauplemine”

„Ravimite hulgimüük, ravimitega
kauplemine ja ravimite vahendamine”

Or. en

Selgitus

Direktiivis kasutatud määratlused peaksid olema kergesti arusaadavad ning mitte tekitama 
tähenduse suhtes ebakindlust. Tuleb eristada kauplemist ja vahendamist, kuna esimesel juhul 
võib kaupleja olla toote omanik, vahendamise puhul aga mitte. Seetõttu on VII jaotise 
pealkirja vaja muuta, nii et järgnevad sätted hõlmaksid nii kauplejate kui ka vahendajate 
tegevust.
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Muudatusettepanek 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite hulgimüük ja ravimitega 
kauplemine

Ravimite hulgimüük, ravimitega 
kauplemine ja ravimite vahendamine
(Horisontaalne muudatusettepanek (kui see 
võetakse vastu, tuleb kogu ettepanekut 
vastavalt muuta))

Or. en

Selgitus

Jaotise VII pealkirja on vaja muuta, et sellele järgnevad sätted hõlmaksid selgelt ka 
vahendajaid.

Muudatusettepanek 299
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) Artikli 76 lõige 3 asendatakse 
järgmise tekstiga:
3. Iga müügiluba mitteomav turustaja, 
kes impordib ravimit teisest 
liikmesriigist, teavitab müügiloa 
omanikku ja selle liikmesriigi pädevat 
asutust, kuhu ravimit imporditakse, oma 
kavatsusest seda importida. Ravimite 
korral, millele pole antud müügiluba 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 726/2004, ei 
piira pädeva asutuse teavitamine selle 
liikmesriigi seadusandluses sätestatud 
täiendavaid menetlusi, sealhulgas 
pädevatele asutustele teate läbivaatamise 
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eest nõutavaid tasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 76 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) Artiklile 76 lisatakse järgmine lõige:
3a. Ravimite puhul, millele on antud 
müügiluba määruse (EÜ) nr 726/2004 
alusel, esitab turustaja vastavalt lõikele 3 
teate müügiloa omanikule ja 
ravimiametile. Teate esitamisel tuleb 
maksta ravimiametile liidu 
seadusandluses sätestatud tingimustele 
vastamise kontrollimise eest nõutav tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 b) Artikli 77 lõige 1 asendatakse 
järgmise tekstiga:
„1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et ravimite 
hulgimüüjatel, nendega kauplejatel ja 
nende vahendajatel on ravimite
hulgimüügi-, kauplemis- või 
vahendamisluba, millele on märgitud loa 
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kehtimispaik.”

Or. en

Selgitus

On oluline hõlmata kõiki tarneahelas osalejaid. Liikmesriigid peaksid kehtestama oma 
territooriumil tegutsevatele kauplejatele ja vahendajatele loa andmiseks samasugused 
menetlused, mis kehtivad tootjate ja hulgimüüjate jaoks. Kui õigusakt ei käsitle ravimitega 
kauplemist ja nende vahendamist, võivad teatavad osalejad õigusakti kohaldamisalast välja 
jääda.

Muudatusettepanek 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 77 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) Artikli 77 lõige 5 asendatakse 
järgmise tekstiga:
5. Isikuid, kellele on antud ravimite
hulgimüügi-, kauplemis- või 
vahendamisluba, ja vajaduse korral 
nende ruume kontrollitakse loa andnud 
liikmesriigi vastutusel.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on praegu suur hulk hulgimüügilubasid mitteaktiivsed, mis põhjustab 
läbipaistvuse puudumist nende staatuse osas. See olukord võib tuua kaasa rikkumise, eriti
juhul, kui mitteaktiivset luba võivad kasutada vastutustundeta isikud, kes üritavad seaduslikku 
tarneahelasse tuua sisse võltsitud ravimeid. Seetõttu tuleks tugevdada lubade kontrolli, mille 
abil mitteaktiivne luba tühistatakse või peatatakse pärast 3 aasta pikkust mittekasutamist.
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Muudatusettepanek 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 77 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b) Artikli 77 lõige 6 asendatakse 
järgmise tekstiga:
6. Lõikes 1 nimetatud loa andnud 
liikmesriik peatab või tühistab loa, 
teatades sellest eelnevalt loa omanikule,
kui selle tingimusi ei täideta või kui luba 
ei ole kasutatud rohkem kui kolm aastat,
v.a juhul, kui luba ei kasutatud, kuna see 
oli mõistlik ajavahemik käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste 
täitmiseks. Kõnealune liikmesriik teatab 
sellest viivitamata teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on praegu suur hulk hulgimüügilubasid mitteaktiivsed, mis põhjustab 
läbipaistvuse puudumist nende staatuse osas. See olukord võib tuua kaasa rikkumise, eriti
juhul, kui mitteaktiivset luba võivad kasutada vastutustundeta isikud, kes üritavad seaduslikku 
tarneahelasse tuua sisse võltsitud ravimeid. Seetõttu tuleks tugevdada lubade kontrolli, mille 
abil mitteaktiivne luba tühistatakse või peatatakse pärast 3 aasta pikkust mittekasutamist.

Muudatusettepanek 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 77 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b) Artikli 77 lõige 6 asendatakse 
järgmise tekstiga: 
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„6. Lõikes 1 nimetatud loa andnud 
liikmesriik peatab või tühistab loa, 
teatades sellest eelnevalt loa omanikule,
kui selle tingimusi ei täideta või kui luba 
ei ole kasutatud rohkem kui kolm aastat. 
Kõnealune liikmesriik teatab sellest 
viivitamata teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile.”

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on praegu suur hulk hulgimüügilubasid mitteaktiivsed, mis põhjustab 
läbipaistvuse puudumist nende staatuse osas. See olukord võib tuua kaasa rikkumise, eriti
juhul, kui mitteaktiivset luba võivad kasutada vastutustundeta isikud, kes üritavad seaduslikku 
tarneahelasse tuua sisse võltsitud ravimeid.

Muudatusettepanek 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 c (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 c) Artikkel 78 asendatakse järgmise 
tekstiga:
„Liikmesriigid tagavad, et hulgimüügi-, 
kauplemis- või vahendamisloa taotluse 
läbivaatamisele ei kulu rohkem kui 90 
päeva alates sellest kuupäevast, mil 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus sai 
taotluse. 
Pädev asutus võib vajaduse korral 
nõuda, et taotleja esitaks kogu vajaliku 
teabe loasaamise tingimuste kohta. Kui 
asutus kasutab seda võimalust, 
pikendatakse esimeses lõigus sätestatud 
tähtaega seni, kuni nõutavad lisaandmed 
on esitatud.”

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel peaksid olema loodud kauplejatele ja vahendajatele loa andmiseks sarnased 
menetlused, mis kehtivad nende territooriumil tootjate ja hulgimüüjate jaoks. Kauplemis- ja 
vahendamisloa taotluste läbivaatamise tähtaeg peaks olema sama nagu hulgimüüjate puhul 
ning seetõttu tuleks kõnealuse sätte alla lisada ka kauplemis- ja vahendamisluba.

Muudatusettepanek 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 d (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 d) Lisatakse järgmine artikkel 79a: 
„Artikkel 79a

Komisjon sätestab koostöös ravimiameti 
ja liikmesriikide pädevate asutustega 
kauplemis- ja vahendamisloa saamise 
eeskirjad ja kriteeriumid. 
Taotlejad peavad vastama järgmistele 
miinimumnõuetele:
a) neil peab olema alaline aadress või 
kontaktandmed, mis tagab nende ametliku 
tegevuskoha täpse identifitseerimise ja 
asukoha;
b) nad kohustuvad tagama, et teevad 
koostööd üksnes isikute või üksustega, kes 
on võimelised täitma oma kohustusi 
artikli 80 alusel.”

Or. en

Selgitus

Müügiga seotud nõuded peaksid kehtima lisaks hulgimüüjatele ka kõigi kauplejate ja 
vahendajate suhtes. 
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Muudatusettepanek 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 d (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 d) Lisatakse järgmine artikkel 79a: 
„Artikkel 79a

Komisjon sätestab koostöös ravimiameti 
ja liikmesriikide pädevate asutustega 
kauplemis- ja vahendamisloa saamise 
eeskirjad ja kriteeriumid. 
Taotlejad peavad vastama järgmistele 
miinimumnõuetele:
a) neil peab olema alaline aadress või 
kontaktandmed, mis tagab nende ametliku 
tegevuskoha täpse identifitseerimise ja 
asukoha;
b) nad kohustuvad tagama, et teevad 
koostööd üksnes isikute või üksustega, kes 
on võimelised täitma oma kohustusi 
artikli 80 alusel.”

Or. en

Selgitus

Kõnealust sätet tuleks laiendada ka kauplejatele ja vahendajatele, kuna nad peavad vastama 
teatavatele minimaalsetele standardtingimustele, et saada luba liikmesriikides tegutsemiseks. 
Et kauplemine ja vahendamine hõlmavad ka sõltumatut läbirääkimist teise isiku nimel 
ravimite müügi ja ostu üle, mis ei kuulu hulgimüügi määratluse alla, on oluline tagada, et 
need osalejad teeksid koostööd üksnes lubatud isikute/üksustega, kes täidavad kõiki artiklis 80 
sätestatud tingimusi.

Muudatusettepanek 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – sissejuhatav lause
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) Sissejuhatav lause asendatakse 
järgmise tekstiga:
„Ravimite hulgimüügi-, kauplemis- või 
vahendamisloa omanikud peavad 
vastama järgmistele 
miinimumnõuetele:”

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks peab võtma nõuetekohaselt arvesse kõiki sektoris 
osalejaid – mitte üksnes hulgimüüjaid –, kelle suhtes tuleb kohaldada ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi.

Muudatusettepanek 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) Sissejuhatav lause asendatakse 
järgmise tekstiga:
„Ravimite hulgimüügi-, kauplemis- või 
vahendamisloa omanikud peavad 
vastama järgmistele 
miinimumnõuetele:”

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks peab võtma nõuetekohaselt arvesse kõiki sektoris 
osalejaid – mitte üksnes hulgimüüjaid –, kelle suhtes tuleb kohaldada ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi. 
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Muudatusettepanek 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a a) Lisatakse järgmine punkt ca:
„ca) nad peavad pisteliselt kontrollima, 
kas ostetud ravimid ei ole võltsitud, 
kontrollides välispakendil olevat artikli 54 
punktis o osutatud turvaelementi;”

Or. en

Selgitus

Ravimid sisaldavad mitmeid avalikke ja salajasi turvaelemente, millest enamiku ehtsust ei saa 
ravimite hulgimüüjad tõestada, v.a juhul, kui tootja on neile sellekohase teabe edastanud. 
Siiski võivad hulgimüüjad kontrollida pisteliselt üksikute pakendite identiteeti, mis on 
märgitud nende välispakendil olevale kandjale (turvaelemendile) masinloetava individuaalse 
numbri kujul, juhul kui neil on juurdepääs kõnealust teavet sisaldavale andmebaasile.

Muudatusettepanek 311
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a a) Lisatakse järgmine punkt ca:
ca) nad peavad kontrollima, et ostetud 
ravimid ei ole võltsitud, tõestades 
välispakendil oleva unikaalse 
identifitseerimiselemendi ehtsust;

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nad peavad pidama arvestust kas ostu-
/müügiarvetega, arvutis või mingil muul 
viisil, märkides järgmised andmed kõikide 
saadud, väljasaadetud või kaubeldud 
ravimite tehingute kohta:

e) nad peavad pidama arvestust kas ostu-
/müügiarvetega, arvutis või mingil muul 
viisil, märkides järgmised andmed kõikide 
saadud, väljasaadetud, kaubeldud või 
vahendatud ravimite tehingute kohta:

– kuupäev, – kuupäev,

– ravimi nimetus, – ravimi nimetus,
– saadud, tarnitud või kaubeldud kogus, – saadud, tarnitud, kaubeldud või 

vahendatud kogus,
– vastavalt asjaoludele tarnija või 
kaubasaaja nimi ja aadress;

– vastavalt asjaoludele tarnija või 
kaubasaaja nimi ja aadress,
– riiklik identifitseerimisnumber, kui see 
on vajalik;

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks peab võtma nõuetekohaselt arvesse kõiki sektoris 
osalejaid – mitte üksnes hulgimüüjaid –, kelle suhtes tuleb kohaldada ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi.

Enamikus ELi liikmesriikides kasutatakse kõigi tehingute (tellimine ja hüvitamine) puhul 
riiklikku identifitseerimisnumbrit.
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Muudatusettepanek 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Punkt g asendatakse järgmise 
tekstiga:
„g) nad peavad järgima artiklis 84 
ravimite jaotamisele, nendega 
kauplemisele ja nende vahendamisele
sätestatud hea tava põhimõtteid ja 
suuniseid.”

Or. en

Muudatusettepanek 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Punkt g asendatakse järgmise 
tekstiga:
„g) nad peavad järgima artiklis 84 
ravimite jaotamisele, nendega 
kauplemisele või nende vahendamisele
sätestatud hea tava põhimõtteid ja 
suuniseid.”

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks peab võtma nõuetekohaselt arvesse kõiki sektoris 
osalejaid – mitte üksnes hulgimüüjaid –, kelle suhtes tuleb kohaldada ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi.
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Muudatusettepanek 315
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) nad peavad teavitama pädevat asutust 
saadud ravimitest, mille kohta nad teevad 
kindlaks järgmised rikkumised või 
kahtlustavad neid:

i) nad peavad teavitama pädevat asutust 
ravimitest, mille nad on saanud, millega 
nad kauplevad või mida vahendavad ja 
mille kohta nad teevad kindlaks, et 
tegemist on võltsimisega või kahtlustavad 
võltsimist ja seega käesoleva direktiivi 
artikli 6 lõike 1 rikkumist. 

– käesoleva direktiivi artikli 6 lõige 1;
– kaubamärgi valdaja õigused, mis on 
sätestatud nõukogu 20. detsembri 1993. 
aasta määrusega (EÜ) nr 40/94 ühenduse 
kaubamärgi kohta või ravimi saanud 
liikmesriigi õigusega.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis käsitletakse ravimite võltsimise probleemi tervishoiu aspektidest 
lähtuvalt, mitte intellektuaalomandi õiguste võltsimise seisukohast. Seetõttu tuleb segaduse 
vältimiseks jätta välja kõik viited kaubamärkidele.

Lisaks aitab seadusliku tarneahela kõigile osalejatele kehtestatud teavitamise kohustus 
saavutada maksimaalset läbipaistvuse ja jälgitavuse taset.

Muudatusettepanek 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) nad peavad teavitama pädevat asutust 
saadud ravimitest, mille kohta nad teevad 
kindlaks järgmised rikkumised või 
kahtlustavad neid:

i) nad peavad teavitama pädevat asutust 
ravimitest, mille nad on saanud, millega 
nad kauplevad või mida vahendavad ja 
mille kohta nad teevad kindlaks järgmised 
rikkumised või kahtlustavad neid:

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks peab võtma nõuetekohaselt arvesse kõiki sektoris 
osalejaid – mitte üksnes hulgimüüjaid –, kelle suhtes tuleb kohaldada ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi.

Muudatusettepanek 317
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks juhtudel, kui kõnealused võltsimised 
või kahtlustatavad võltsimised on seotud 
võltsitud ravimiga, teavitatakse sellest nii 
tootmisloa kui ka müügiloa omanikku.
Samuti teavitab nii müügi- kui ka 
tootmisloa omanik pädevaid asutusi ja 
teisi tarneahela ettevõtjaid juhul, kui 
kahtlustatakse, et võltsitud ravimid on 
sisenenud seaduslikku tarneahelasse.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis antud lõik tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis käsitletakse ravimite võltsimise probleemi tervishoiu aspektidest 
lähtuvalt, mitte intellektuaalomandi õiguste võltsimise seisukohast. Seetõttu tuleb segaduse 
vältimiseks jätta välja kõik viited kaubamärkidele.
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Lisaks aitab seadusliku tarneahela kõigile osalejatele kehtestatud teavitamise kohustus 
saavutada maksimaalset läbipaistvuse ja jälgitavuse taset.

Muudatusettepanek 318
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks juhtudel, kui kõnealused rikkumised 
või kahtlustatavad rikkumised on seotud 
võltsitud ravimiga, teavitatakse sellest 
müügiloa omanikku või võltsitud 
kaubamärgi omanikku. Samuti teavitab nii 
müügiloa kui ka kaubamärgi omanik teisi 
tarneahela ettevõtjaid juhul, kui 
kahtlustatakse, et võltsitud ravimid on 
sisenenud seaduslikku tarneahelasse.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis antud lõik tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Seadusliku tarneahela kõigile osalejatele kehtestatud teavitamise kohustus aitab saavutada 
maksimaalset läbipaistvuse ja jälgitavuse taset.

Muudatusettepanek 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks juhtudel, kui kõnealused rikkumised 
või kahtlustatavad rikkumised on seotud 
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võltsitud ravimiga, teavitatakse sellest 
müügiloa omanikku või võltsitud 
kaubamärgi omanikku. Samuti teavitab nii 
müügiloa kui ka kaubamärgi omanik teisi 
tarneahela ettevõtjaid juhul, kui 
kahtlustatakse, et võltsitud ravimid on 
sisenenud seaduslikku tarneahelasse.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis antud lõik tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Seadusliku tarneahela kõigile osalejatele kehtestatud teavitamise kohustus aitab saavutada 
maksimaalset läbipaistvuse ja jälgitavuse taset.

Muudatusettepanek 320
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks juhtudel, kui kõnealused rikkumised 
või kahtlustatavad rikkumised on seotud 
võltsitud ravimiga, teavitatakse sellest 
müügiloa omanikku või võltsitud 
kaubamärgi omanikku. Müügiloa ja 
kaubamärgi omanik teavitab omakorda 
tarneahela ettevõtjaid kahtluse korral, et 
võltsitud ravimid on sisenenud 
seaduslikku tarneahelasse.

Or. de

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis antud lõik tõlkimata.)

Selgitus

Nõue, mille kohaselt peavad kõik ettevõtjad seaduslikus tarneahelas vahetama teavet, aitaks 
suurendada läbipaistvust ja jälgitavust.
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Muudatusettepanek 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks juhtudel, kui kõnealused rikkumised 
või kahtlustatavad rikkumised on seotud 
võltsitud ravimiga, teavitatakse sellest 
müügiloa omanikku või võltsitud 
kaubamärgi omanikku. Nemad omakorda 
teavitavad teisi ettevõtjaid tarneahelas, kui 
asjaomane ravim on seotud rikkumistega 
või oletatavate rikkumistega.

Or. ro

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis antud lõik tõlkimata.)

Selgitus

Kohustus teatada võltsitud ravimi olemasolust turustusahelas ja ravimite tarneahela kõigi 
lülide kaasamine peaks tagama asjaomaste toodete puhul võimalikult suure jälgitavuse.

Muudatusettepanek 322
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt i – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks juhtudel, kui kõnealused rikkumised 
või kahtlustatavad rikkumised on seotud 
võltsitud ravimiga, teavitatakse sellest 
müügiloa omanikku või võltsitud 
kaubamärgi omanikku, kes teavitavad 
asjakohaseid organeid, kui saavad teada, 
et võltsitud tooted on tarneahelasse 
sisenenud.”
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(Tõlkija märkus: KOM-tekstis antud lõik tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Direktiivi tõhusaks rakendamiseks on oluline, et kõik ettevõtjad ühendaksid jõud, et aidata 
võidelda võltsitud ravimite vastu, ning jagaksid saadud teavet. 

Muudatusettepanek 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel, kui toode on saadud 
teiselt hulgimüüjalt, peavad hulgimüügiloa 
omanikud kas ise või liikmesriigi pädeva 
asutuse poolt selleks määratud asutuse
abil tegema kindlaks tarniva hulgimüüja 
vastavuse heale hulgimüügitavale.

Punkti b kohaldamisel, kui toode on saadud 
teiselt hulgimüüjalt, peavad hulgimüügiloa 
omanikud artikli 111 lõikes 6 osutatud 
ühenduse andmebaasi abil tegema 
kindlaks tarniva hulgimüüja vastavuse 
heale hulgimüügitavale.

Kui toode on saadud tootjalt või 
importijalt, peavad hulgimüügiloa 
omanikud tegema kindlaks, kas tootjal või 
importijal on tootmisluba.

Kui toode on saadud tootjalt või 
importijalt, peavad hulgimüügiloa 
omanikud tegema artikli 111 lõikes 6 
osutatud ühenduse andmebaasi abil 
kindlaks, kas tootjal või importijal on 
tootmisluba.

Kui toode on saadud kauplejalt või 
vahendajalt, peavad müügi-, kauplemis-
või vahendamisloa omanikud tegema 
artikli 111 lõikes 6 osutatud ühenduse 
andmebaasi abil kindlaks, kas asjaomastel 
isikutel või üksustel on vajalikud load.

Or. en

Selgitus

Kõik osalejad peavad olema võrdselt vastutavad ja täitma vähemalt miinimumnõudmisi. 
Seetõttu tuleb sätet laiendada, et hõlmata ravimitega kauplemise või nende vahendamisega 
tegelevaid isikud või üksused. Lisaks, et kõigil tarneahelas osalejatel oleksid load ja nad 
tegutseksid kooskõlas vastavate suunistega, peab iga tarneahelas osaleja kontrollima 
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partnerite vastavust Euroopa Ravimiameti loodud ja hallatava keskse andmebaasi kaudu. 
Akrediteeritud asutusi tuleks vastavuse kontrollimisel kasutada üksnes riiklike pädevate 
asutuste kontrollide täiendamiseks.

Muudatusettepanek 324
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Punkti b kohaldamisel, kui toode on 
saadud teiselt hulgimüüjalt, peavad 
hulgimüügiloa omanikud kas ise või 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt selleks 
määratud asutuse abil tegema kindlaks 
tarniva hulgimüüja vastavuse heale 
hulgimüügitavale.

„Punkti b kohaldamisel, kui toode on 
saadud teiselt hulgimüüjalt, peavad 
hulgimüügiloa omanikud tegema kindlaks 
tarniva hulgimüüja vastavuse heale 
hulgimüügitavale, sealhulgas kontrollima, 
et tarnival hulgimüüjal on olemas 
hulgimüügiluba.

„Or. es

Selgitus

Õigete turustamistavade järgimiste kontrollimine teise lao või teise tervishoiuasutuse 
volitatud üksuse poolt on meede, mis ei ole õigustatud, sest turustamisladusid juba 
inspekteerivad liikmesriikide pädevad ametiasutused ja väljastavad neile load.

Muudatusettepanek 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – lõik 1 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui toode on saadud tootjalt või 
importijalt, peavad hulgimüügiloa 
omanikud tegema kindlaks, kas tootjal või 
importijal on tootmisluba.

Kui toode on saadud kauplejalt või 
vahendajalt, peavad hulgimüügi-, 
kauplemis- või vahendamisloa omanikud 
tegema artikli 111 lõikes 6 osutatud 
ühenduse andmebaasi abil kindlaks, kas 
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asjaomastel isikutel või üksustel on
vajalikud load.

Or. en

Selgitus

Et kõik tarneahelas osalejad omaksid luba, peab iga tarneahelas osaleja kontrollima 
ravimiameti (Euroopa Ravimiamet) loodud ja hallatava keskse andmebaasi abil oma 
tarneahela partnerite vastavust. 

Muudatusettepanek 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) Artikkel 84 asendatakse järgmise 
tekstiga:

„Artikkel 84
Komisjon avaldab hea jaotamistava, hea 
kaubandustava ja hea vahendamistava
suunised. Selleks konsulteerib ta 
nõukogu otsusega 75/320/EMÜ1

asutatud ravimpreparaatide komitee ja 
farmaatsiakomiteega.
1EÜT L 147, 9.6.1975, lk 23.”

Or. en

Selgitus

Praegu peavad tootjad tegutsema kooskõlas hea tootmistava suunistega ning hulgimüüjad 
hea hulgimüügitava suunistega, kuid siiski ei pea kauplejad ja vahendajad praegu tegutsema 
kooskõlas ühegi tavaga, mis oleks seotud nende konkreetse tegevusvaldkonnaga, nimelt 
ravimitega kauplemise või nende vahendamisega. Seetõttu tuleks luua hea kauplemistava ja 
hea vahendamistava suunised.
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Muudatusettepanek 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) Artikkel 84 asendatakse järgmise 
tekstiga:

„Artikkel 84
Komisjon avaldab hea jaotamistava, hea 
kaubandustava ja hea vahendamistava
suunised. Selleks konsulteerib ta 
nõukogu otsusega 75/320/EMÜ1

asutatud ravimpreparaatide komitee ja 
farmaatsiakomiteega.
1EÜT L 147, 9.6.1975, lk 23.”

Or. en

Selgitus

Praegu peavad tootjad tegutsema kooskõlas hea tootmistava suunistega ning hulgimüüjad 
hea hulgimüügitava suunistega. Siiski ei pea kauplejad ja vahendajad praegu tegutsema 
kooskõlas ühegi tavaga, mis oleks seotud nende konkreetse tegevusvaldkonnaga. See tekitab 
tarneahelasse ohtliku lünga. Seetõttu tuleks luua ka hea kauplemistava ja hea 
vahendamistava suunised.

Muudatusettepanek 328
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 b) Lisatakse järgmine artikkel 84a:
„Artikkel 84a
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Komisjon avaldab konkreetsed hea 
tootmistava suunised nii ravimite 
toimeainete kui ka abiainete kohta. 
Selleks konsulteerib komisjon nõukogu 
direktiiviga 75/319/EMÜ asutatud 
ravimipreparaatide komiteega ning 
nõukogu otsusega 75/320/EMÜ asutatud 
farmaatsiakomiteega, võttes arvesse 
kehtivaid võrdväärseid hea tootmistava 
süsteeme, nagu HACCP ja 
ISO9001/ISO22000, ning vabatahtlikke 
eeskirju, nagu EFfCI hea tootmistava ja 
IPEC PQG (Rahvusvahelise Ravimite 
Toimeainete Nõukogu farmaatsiatoodete 
kvaliteedirühm) suunised abiainete 
kohta.”

Or. en

Selgitus

Nii abiained kui ka toimeained peaksid olema kooskõlas Euroopa tasandil väljatöötatud hea 
tootmistavaga. Komisjoni kutsutakse üles koostama konkreetsed hea tootmistava suunised nii 
toimeainete kui ka abiainete kohta. Abiainete puhul peaks komisjon võtma arvesse 
võrdväärseid hea tootmistava süsteeme vastavalt EÜ määrusele HACCP (ohuanalüüsi ja 
kriitiliste kontrollpunktide) kohta ning EFfCI (Euroopa Kosmeetikatoodete Koostisosade 
Föderatsiooni) 2005. aasta hea tootmistava suuniseid kosmeetikatoodete koostisosade kohta. 
Kõnealuseid eeskirju saab kasutada ka farmaatsiatööstuses.

Muudatusettepanek 329
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85a
Liikmesriigid peaksid koostöös 
komisjoniga ja pärast huvitatud isikutega 
konsulteerimist välja arendama 
infostrateegia ravimitarnijate
usaldusväärsuse kohta. Selles strateegias 
tuleks arvesse võtta erinevaid 
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liikmesriikide õigusakte, mis reguleerivad 
ravimtoodete tarnimist ja riski, mis 
kaasneb mõne ravimitarnemeetodiga, 
nagu näiteks ebaseaduslikud 
internetikanalid.

Or. it

Selgitus

Internet on suurim võltsitud ravimite allikas. Kodanikke tuleks kindlameelselt heidutada 
ostmast ravimeid ebaseaduslikest turustuskanalitest. Seetõttu oleks asjakohane korraldada 
selleteemalisi teavituskampaaniaid, nii riikide kui ka Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 330
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII a (uus) – Artikkel 85 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Artikli 85b järele lisatakse järgmine 
VIIa jaotis ja artikkel 85c:

„VIIa JAOTIS
INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c
1. Internetiapteekidel peab olema 
konkreetne pädeva asutuse luba 
liikmesriikides, kus neil on luba 
tegutseda.
2. Komisjon võtab kasutusele ELi logo, et 
kasutada seda internetiapteekide avalehel; 
üldsus saab selle abil kindlaks teha, kas 
ravimeid müügiks pakkuv veebisait on 
seotud registreeritud apteegiga. Logo 
lingitakse liikmesriigi tasandil keskse 
veebisaidiga, mille loob liikmesriik ja mis 
võimaldab kasutajal kontrollida logo 
ehtsust ja milles antakse taustateavet 
ohtude kohta, mida põhjustab ravimite 
ostmine internetist. 
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3. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks, et kõikidel 
registreeritud internetiapteekide 
veebisaitidel, mis on seotud nende 
territooriumil asuvate apteekidega, on 
lõikes 1 nimetatud ühenduse logo, ning 
takistamaks registreerimata 
internetiapteekide veebisaitidel seda logo 
kasutamast ning linkimist lõikes 1 
nimetatud keskse veebisaidiga.
4. Lõigete 2 ja 3 rakendamiseks võtab 
komisjon kooskõlas artiklis 121a 
sätestatud delegeeritud õigusaktidega ja 
vastavalt artiklite 121b ja 121c 
tingimustele vastu direktiivi, milles 
sätestatakse: 
– liikmesriikide kohaldatavad 
miinimumnõuded, mis takistavad võltsitud 
ravimite tarneahelasse sisenemist, juhul 
kui nad annavad kõnealustele 
internetiapteekidele tegevusloa. 
Niisugused nõuded takistavad ka ravimite 
hüvitamist mittelubatud internetiallikate 
kaudu;
– ühenduse logo mudel;
– minimaalse taustateabe liik, mis käsitleb 
ravimite interneti teel ostmisega seotud 
riske, ning
– konkreetsed kontrollimenetlused 
internetiapteekidele tegevusloa 
andmiseks.”

Or. en

Selgitus

Internet on suurim allikas, mille kaudu võltsitud ravimid ELi sisenevad, ning peaks seega 
olema käesoleva direktiiviga hõlmatud. 
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Muudatusettepanek 331
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII a (uus) – artikkel 85 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Artikli 85b järele lisatakse järgmine 
VIIa jaotis ja artikkel 85c:

„VIIa JAOTIS
INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c
1. Komisjon võtab kasutusele ELi logo, et 
kasutada seda kõigi seaduslike 
postimüügiapteekide avalehel; üldsus 
saab selle abil kindlaks teha, kas ravimeid 
müügiks pakkuv veebisait on kooskõlas 
ELi õigusaktidega ja seotud registreeritud 
apteegiga. 
Logo lingitakse liikmesriigi tasandil 
keskse veebisaidiga, mille loob liikmesriik 
ja mis võimaldab kasutajal kontrollida 
logo ehtsust ja milles antakse taustateavet 
vastava postimüügiapteegi seaduslikkuse 
kohta, kontaktpunktide andmeid 
täiendava teabe saamiseks ja kaebuste 
esitamiseks ning nõuandeid seadusliku 
postimüügiapteegi kindlakstegemise 
kohta, näiteks peafarmatseudi isiku abil.
Seaduslikud postimüügiapteegid, mis 
asuvad seaduslikult liidus ning tegutsevad 
internetiturul, peavad olema loetletud 
Euroopa andmebaasis, millega seotakse 
liikmesriigi tasandil keskne veebisait. 
Kõnealused meetmed võtab komisjon 
artiklis 121a sätestatud delegeeritud 
õigusaktide abil ning vastavalt artiklite 
121b ja 121c tingimustele. 
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, sealhulgas karistusmeetmeid, 
et kõigi nende territooriumil tegutsevate 
seaduslike postimüügiapteekide 
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veebisaitidel oleks esitatud lõikes 1 
osutatud ELi logo ning et ravimeid 
müüvad ebaseaduslikud veebisaidid ei 
kasutaks logo ega oleks lingitud lõikes 1 
osutatud keskse veebisaidiga.”

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et ühenduse logoga seotud veebisaidid annaksid külastajatele nõu, kuidas 
kontrollida postimüügiapteekide seaduslikkust. Need peavad olema seotud üksikasjalike ja 
pidevalt ajakohastatavate Euroopa tasandil andmebaasidega. Termin „asjakohased 
meetmed”, mida on kasutatud keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raporti 
projektis, on kavandatavas artikli 85c lõikes 2 õiguslikult nõrk ning see on vaja üle vaadata. 
Direktiivis tuleb tuua välja eri karistusmeetmed, nagu trahvid ja vanglakaristus. Lõiget tuleks 
laiendada, et kõnealuseid karistusi hõlmata.

Muudatusettepanek 332
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII a (uus) – artikkel 85 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Artikli 85b järele lisatakse järgmine 
VIIa jaotis ja artikkel 85c:

„VIIa JAOTIS
INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c
1. Komisjon võtab artiklis 121a sätestatud 
delegeeritud õigusaktide abil ning 
vastavalt artiklite 121b ja 121c 
tingimustele kasutusele ELi logo, mida 
kasutatakse internetiapteekide avalehel; 
üldsus saab selle abil kindlaks teha, kas 
ravimeid müügiks pakkuv veebisait on 
seotud registreeritud apteegiga. Logo 
lingitakse liikmesriigi tasandil keskse 
veebisaidiga, mille loob liikmesriik ja mis 
võimaldab kasutajal kontrollida logo 
ehtsust ja milles antakse taustateavet 
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ohtude kohta, mida põhjustab ravimite 
ostmine internetist. 
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks, et kõikidel 
registreeritud internetiapteekide 
veebisaitidel, mis on seotud nende 
territooriumil asuvate apteekidega, on 
lõikes 1 nimetatud ELi logo, ning 
takistamaks registreerimata 
internetiapteekide veebisaitidel seda logo 
kasutamast ning linkimist lõikes 1 
nimetatud keskse veebisaidiga.” 

Or. en

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepaneku 39. Internet on suurim allikas, mille kaudu 
võltsitud ravimid ELi sisenevad, ning peaks seega olema käesoleva direktiiviga hõlmatud. 

Muudatusettepanek 333
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII a (uus) – artikkel 85 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Artikli 85b järele lisatakse järgmine 
VIIa jaotis ja artikkel 85c:

„VIIa JAOTIS
INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c
1. Komisjon võtab kasutusele ELi logo, et 
kasutada seda internetiapteekide avalehel; 
üldsus saab selle abil kindlaks teha, kas 
ravimeid müügiks pakkuv veebisait on 
seotud registreeritud apteegiga. Logo peab 
olema võltsimisekindel ning sisaldama 
elemente, mis aitavad takistada selle 
kopeerimist, ning see seotakse liikmesriigi 
tasandil keskse veebisaidiga, mille peab 
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looma liikmesriik ning mis võimaldab 
külastajatel kontrollida logo ehtsust ja 
pakub taustateavet interneti teel ravimite 
ostmisega seotud riskide kohta. 
Kõnealused meetmed võtab komisjon 
artiklis 121a sätestatud delegeeritud 
õigusaktide abil ning vastavalt artiklite
121b ja 121c tingimustele. 
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks, et kõikidel 
registreeritud internetiapteekide 
veebisaitidel, mis on seotud nende 
territooriumil asuvate apteekidega, on 
lõikes 1 nimetatud ELi logo, ning 
takistamaks registreerimata 
internetiapteekide veebisaitidel seda logo 
kasutamast ning linkimist lõikes 1 
nimetatud keskse veebisaidiga.” 

Or. en

Selgitus

Internet on suurim allikas, mille kaudu võltsitud ravimid ELi sisenevad, ning seetõttu peaksid 
luba omavatel ravimeid müüvatel veebisaitidel olema kindlad turvaelemendid ja 
võltsimiskindel logo, mis takistab selle kopeerimist. 

Muudatusettepanek 334
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Jaotis VII a (uus) – artikkel 85 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Artikli 85b järele lisatakse järgmine
VIIa jaotis ja artikkel 85c:

„VII a JAOTIS
INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c
1. Mis tahes ravimite või 
ravimpreparaatide müük internetis on 
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keelatud, kui käesoleva direktiivi 
jõustumise ajal kehtivad siseriiklikud 
õigusnormid ei sätesta teisiti.
2. Komisjon võtab meetmed avalikkuse 
teadlikkuse suurendamiseks ravimite 
ostmisega internetist tervisele 
kaasnevatest riskidest.
Need meetmed võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktide kaudu vastavalt 
artiklitele 121a–121c.
3. Liikmesriigid, kes lubavad käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeval müüki 
internetis, tagavad, et seda müüki jälgib 
pidevalt vastutav organ, ja algatavad 
käesoleva direktiivi rikkumise korral 
kohtuasjad.

Or. it

Muudatusettepanek 335
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) Lisatakse järgmine artikkel 85d:
„Artikkel 85d

1. Komisjon võtab koostöös 
liikmesriikidega meetmed, et suurendada 
üldsuse teadlikkust selle kohta, et ravimite 
ostmine seaduslikest 
postimüügiapteekidest on vähemalt sama 
turvaline kui nende ostmine ühenduse, 
haigla või ravimitööstuse apteekidest. 
Siiski, kui postimüügiapteegid on olemas 
või kavandatud, peaksid üldsuse 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad 
käsitlema ka ravimite ebaseaduslikelt 
veebisaitidelt ostmisega seotud riske, mis 
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peaksid hõlmama järgmist:
– kvalifitseeritud tervishoiutöötajate 
nõuande puudumine;
– müüdavate ravimite ohutuse ja 
kvaliteedi tagamise puudumine.
Seetõttu tuleb üldsuse teadlikkuse 
suurendamise kampaaniates rõhutada 
järgmisi turvaelemente:
– hõlpsasti ligipääsetavad seaduslike 
postimüügiapteekide nimekirjad;
– täiendav ohutusalane nõu veebisaitide 
ehtsuse kontrollimise kohta;
– ELi logo kasutamine seadusliku 
postimüügiapteegi ametliku 
sertifikaadina;
– ohutusalane nõu, mis on esitatud selgelt 
otsingumootorite internetisaitidel, kui 
ravimeid otsitakse internetis.
Kõnealused üldsuse teadlikkuse 
suurendamise kampaaniad on 
tasakaalustatud, kuna rõhutatakse nii 
ravimite internetist ostmisega kaasnevaid 
riske kui ka eeliseid. Postimüügiapteeke 
kaitstakse niisuguste üldsuse teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate eest, mis 
tahtlikult või tahtmatult kujutavad neid 
kui ebaturvalisi ja madala kvaliteediga 
allikaid.
Kõnealused meetmed võtab komisjon 
artiklis 121a sätestatud delegeeritud 
õigusaktide abil ning vastavalt artiklite 
121b ja 121c tingimustele.”

Or. en

Selgitus

Üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniad on väga olulised, et teavitada Euroopa kliente 
ebaseaduslikest postimüügiapteekidest ravimite ostmisega seotud riskide kohta. Et 
seaduslikud postimüügiapteegid kujutavad endast olemasolevatele apteekidele ohtu, 
korraldatakse nende suhtes regulaarselt hoiatuskampaaniaid, mida esitletakse üldsuse
teavitamise kampaaniatena. See paneb üldsuse uskuma, et kõik internetiapteegid on ohtlikud. 
Neid tuleb kaitsta valede kampaaniate eest.
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Muudatusettepanek 336
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) Lisatakse järgmine artikkel 85d:
„Artikkel 85d

1. Komisjon võtab kooskõlas artiklis 121a 
sätestatud delegeeritud õigusaktidega ja 
vastavalt artiklite 121b ja 121c 
tingimustele meetmed, et suurendada 
üldsuse teadlikkust ravimite interneti teel 
ostmisega kaasnevate riskide kohta, mis 
võivad hõlmata järgmist:
– hoiatused, mis ilmuvad otsingumootori 
internetisaidile juhul, kui internetist 
otsitakse ravimeid;
– üldised teabekampaaniad koostöös 
liikmesriikidega;
– käepärased nimekirjad akrediteeritud e-
apteekidest.”

Or. en

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepaneku 40. Oluline on suurendada avalikkuse 
teadlikkust võltsitud ravimitega seotud ohtude kohta.

Muudatusettepanek 337
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) Lisatakse järgmine artikkel 85d:
„Artikkel 85d

1. Komisjon võtab meetmed, et 
suurendada üldsuse teadlikkust ravimite 
interneti teel ostmisega kaasnevate riskide 
kohta, mis võivad sisaldada järgmist:
– üldised teabekampaaniad koostöös 
liikmesriikidega;

– käepärased nimekirjad akrediteeritud e-
apteekidest.

Kõnealused meetmed võtab komisjon 
artiklis 121a sätestatud delegeeritud 
õigusaktide abil ning vastavalt artiklite 
121b ja 121c tingimustele.”

Or. en

Selgitus

Oluline on suurendada avalikkuse teadlikkust võltsitud ravimitega seotud ohtude kohta. Siiski 
ei toimi ettepanek lisada hoiatused otsingumootorite veebisaitide ülaossa, kui ravimeid 
otsitakse internetist, ning see on ebapraktiline. Muudest käesolevasse muudatusettepanekusse 
lisatud turvaelementidest piisab üldsuse teadlikkuse suurendamisest võltsitud ravimite kohta 
ELis.

Muudatusettepanek 338
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 c (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 c) Lisatakse järgmine artikkel 85e:
„Artikkel 85e

Liikmesriigid tagavad, et kõik seaduslikud 
siseturul tegutsevad postimüügiapteegid 
vastavad internetiapteegi teenuste 
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ametialastele standarditele ja suunistele, 
sealhulgas konkreetsele eetikakoodeksile. 
Kõik postimüügiapteegid on kohustatud 
esitama oma veebisaidil selgelt 
eetikakoodeksi ja kontaktid kaebuste 
esitamiseks.
Liikmesriigid tagavad, et internetti 
kontrollib pidevalt selleks määratud 
asutus seoses ravimite müügiga, ning 
käesolevale direktiivile mittevastavuse 
korral võtavad nad seaduslikke meetmeid, 
sh karistusmeetmeid.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Postimüügiapteekide Ühing peaks töötama välja eetikakoodeksi, olles juba välja 
töötanud rea standardeid, mis põhinevad Suurbritannia Kuningliku Farmatseutide Ühingu 
(Royal Pharmaceutical Society) standarditel. Alates 2003. aastast on need Saksamaal 
riiklikud standardid (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Määratud kontrolliasutused peavad tegema 
koostööd internetiteenuste osutajatega, et ennetada ebaseaduslike veebisaitide tekkimist. 
Direktiivis tuleb tuua välja eri karistusmeetmed, nagu trahvid ja vanglakaristus. Lõiku tuleks 
laiendada, et kõnealuseid karistusi hõlmata. 

Muudatusettepanek 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 d (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 d) Lisatakse järgmine artikkel 85f:
„Artikkel 85f

Käesolevas direktiivis ei mõjuta miski 
liikmesriikide õigust piirata või keelata 
retseptiravimite müüki interneti teel.”

Or. en
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Selgitus

Praegu on retseptiravimite müümine internetis piiratud mitmes liikmesriigis. Tuleks lubada 
niisugused piirangud säilitada. 

Muudatusettepanek 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 e (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 e) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 88aa

Liikmesriigid töötavad koostöös 
komisjoniga ja pärast sidusrühmade 
esindajatega konsulteerimist välja 
teavitamisstrateegia, mis käsitleb 
ravimipartiide ohutust. Strateegias 
võetakse arvesse erinevaid riiklikke 
õigussätteid ravimite tarnimise kohta ning 
ravimite teatavat liiki tarnimise ja 
internetis ebaseadusliku turustamisega 
seotud riske.”

Or. en

Selgitus

Internet on ebaseaduslike ravimite peamine allikas. Elanikel tuleks soovitada mitte tellida 
ravimeid ebaseaduslike kanalite kaudu. Eelkõige tuleks liikmesriikides ja üle kogu Euroopa 
edendada üldsuse teavitamise meetmeid.

Muudatusettepanek 341
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 e (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88a a (uus)



PE439.860v01-00 38/61 AM\808656ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 e) Lisatakse järgmine artikkel 88aa: 
„Artikkel 88aa

Liikmesriigid peaksid koostöös 
komisjoniga ja pärast sidusrühmadega 
konsulteerimist töötama välja 
teavitamisstrateegia, mis käsitleb ravimite 
tarnijate usaldusväärsust. Strateegias 
võetakse arvesse eri riiklikke õigusakte, 
millega reguleeritakse ravimite tarnimist, 
ning riske, mis kaasnevad teatavate 
ravimite tarnimise viisidega, näiteks 
ebaseaduslike internetikauplejate kaudu.”

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) Lõige 1 asendatakse järgmise 
tekstiga: 
„1. Asjaomase liikmesriigi pädevad 
asutused tagavad ravimiameti 
koordineerimise abil ravimeid 
reguleerivate juriidiliste nõuete täitmise, 
korraldades selleks korduvalt ja 
vajaduse korral ette teatamata 
kontrollimisi, ning tellivad vajaduse 
korral ametlikult ravimite 
katselaboratooriumilt või mõnelt muult 
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selleks määratud laboratooriumilt 
proovide analüüsid. Kontrolli teostavad 
pädevat asutust esindavad ametnikud, 
kellel on järgmised õigused:
a) kontrollida tootmis- ja 
kaubandusettevõtteid ning laboreid, 
millele tootmisloa omanik on usaldanud 
artikli 20 kohaselt kontrolliülesande;
b) võtta proove;
c) uurida kõiki kontrolli eesmärgiga 
seotud dokumente, kui liikmesriikides 
21. mail 1975 kehtinud sätetest, mis 
piiravad valmistusviisi kirjeldustega 
seotud õigusi, ei tulene teisiti.”

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on vaja määrata kindlaks kontrollimise kord ning 
seda üldiselt kohaldada.

Muudatusettepanek 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikli 111 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmise tekstiga:
„2. Pädevad asutused teostavad korduvalt 
ja vajaduse korral ilma ette teatamata 
kontrollimisi algmaterjalidena 
kasutatavate toimeainete tootjate, 
turustajate või importijate ruumides, 
tootmisloa omanike ruumides, ravimitega 
kauplejate ja nende vahendajate ruumides 
või abiainete tootjate, importijate ja 
turustajate ruumides, kui nad leiavad
usaldusväärsetel põhjustel, et 
ametiasutustele kättesaadava teabe või 
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eelnevate juhtumite põhjal on alust 
kahtlustada, et ei täideta seaduslikke 
kohustusi ega järgita suuniseid.
Niisuguseid kontrollimisi võib teostada 
ka liikmesriigi, komisjoni või 
ravimiameti palvel.”

Or. en

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on vaja määrata kindlaks kontrollimise kord ning 
seda üldiselt kohaldada.

Muudatusettepanek 344
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikli 111 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmise tekstiga:
Pädev asutus teostab ühtlasi ilma ette 
teatamata kontrollimisi 
algmaterjalidena kasutatavate 
toimeainete tootjate, turustajate või 
importijate ruumides, müügiloa omanike 
ruumides ning abiainete tootjate, 
importijate või turustajate ruumides, kui 
ta leiab, et on alust kahtlustada artiklis 
47 nimetatud hea tootmistava 
põhimõtete ja suuniste eiramist. Neid 
kontrollimisi võib teostada ka 
liikmesriigi, komisjoni või ravimiameti 
palvel.
Pädev asutus teostab ette teatamata 
kontrollimisi ka kolmandates riikides 
asuvate algmaterjalina kasutatavate 
toimeainete ja abiainete tootjate 
ruumides. 

Or. en
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Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepaneku 42. 27 liikmesriigi ning Ameerika Ühendriikide, 
Kanada ja Šveitsi ressursside koondamine Euroopa Ravimiameti koordineerimise abil 
võimaldab kontrollida iga toimeaine tootjat, kes asub väljaspool ühendust, ning võidelda 
seega tõhusalt toimeainete võltsimise vastu.

Muudatusettepanek 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikli 111 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmise tekstiga:
Pädev asutus teostab ühtlasi
korrapäraseid või ilma ette teatamata 
kontrollimisi algmaterjalidena 
kasutatavate toimeainete tootjate, 
turustajate või importijate ruumides,
müügiloa omanike ruumides ning 
abiainete tootjate, importijate või 
turustajate ruumides, kui ta leiab, et on 
alust kahtlustada artiklis 47 nimetatud 
hea tootmistava põhimõtete ja suuniste 
eiramist. Neid kontrollimisi teostatakse
ka liikmesriigi, komisjoni või 
ravimiameti palvel.
Pädev asutus teostab ette teatamata 
kontrollimisi ka kolmandates riikides 
asuvate algmaterjalina kasutatavate 
toimeainete ja abiainete tootjate 
ruumides. 

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 2 väike muudatus. Kontrollimised peaksid olema 
kohustuslikud, kui liikmesriik, komisjon või ravimiamet seda palub.
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Muudatusettepanek 346
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) Lõikes 1 asendatakse teine lõik 
järgmise tekstiga:
Pädeval asutusel on järelevalvesüsteem, 
mis tagab:
- korrapärased inspektsioonid liidus 
algmaterjalina kasutatavate toimeainete 
valmistajate või importijate ruumides, ja
- kõnealuste inspektsioonide efektiivse 
järelkontrolli.
Alati kui leitakse, et on põhjust kahelda 
artiklis 47 nimetatud õigusnormide või 
heade tootmistavade suuniste rikkumises, 
võib pädev asutus korraldada 
inspektsioone abiainete tootjate või 
importijate ruumides.
Inspekteerida võib ka ravimite 
müügilubade omanike, ravimite 
turustajate ja kaubandusvahendajate 
ruume.
Inspektsioone võib ühenduses ja 
kolmandates riikides läbi viia liikmesriigi, 
komisjoni või ameti nõudmisel.

Or. es

Selgitus

Selle artikli muutmisega tahetakse tugevdada kontrolle kõikides nendes üksustes, kelle tegevus 
kajastub ravimite kvaliteedis, aga vastavalt olemasolevatele ressurssidele. 
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Muudatusettepanek 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast iga lõikes 1 nimetatud kontrolli 
esitab pädev asutus aruande selle kohta, 
kas tootja, importija või hulgimüüja järgib 
artiklites 47 ja 84 sätestatud hea 
tootmistava ja hea hulgimüügitava 
põhimõtteid ja suuniseid või kas müügiloa 
omanik vastab IX jaotises sätestatud 
nõuetele.

3. Pärast iga lõikes 1 nimetatud kontrolli 
esitab pädev asutus aruande selle kohta, 
kas tootja, importija, hulgimüüja, kaupleja 
või vahendaja järgib artiklites 47 ja 84 
sätestatud hea tootmistava, hea 
hulgimüügitava, hea kauplemistava või 
hea vahendamistava põhimõtteid ja 
suuniseid või kas müügiloa omanik vastab 
IX jaotises sätestatud nõuetele.

Kontrolli teostanud pädev asutus edastab 
aruannete sisu kontrolli läbinud tootjale, 
importijale, müügiloa omanikule või
hulgimüüjale.

Kontrolli teostanud pädev asutus edastab 
aruannete sisu kontrolli läbinud tootjale, 
importijale, müügiloa omanikule,
hulgimüüjale, kauplemisloa omanikule või 
vahendamisloa omanikule.

Enne aruande vastuvõtmist peab pädev 
astus võimaldama tootjal, importijal, 
müügiloa omanikul või hulgimüüjal teha
märkusi.

Enne aruande vastuvõtmist annab pädev 
asutus asjaomasele tootjale, importijale, 
müügiloa omanikule, hulgimüüjale, 
kauplejale või vahendajale võimaluse 
esitada oma märkused.

Or. en

Selgitus

Praegu peavad tootjad järgima head tootmistava, hulgimüüjad head hulgimüügitava, kuid 
kauplejad ja vahendajad ei pea järgima ühegi hea tava põhimõtet. Seetõttu on tarneahela 
„nõrgima lüliga” tegelemiseks oluline, et kauplejad ja vahendajad järgiksid head 
kauplemistava ja head vahendamistava, mis luuakse konkreetselt ravimite kauplemise ja 
vahendamisega tegelevate isikute või üksuste jaoks.
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Muudatusettepanek 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) 90 päeva jooksul pärast lõikes 1 
nimetatud kontrolli väljastatakse tootjale, 
importijale või hulgimüüjale hea 
tootmistava või hea hulgimüügitava 
sertifikaat, kui kontrolli tulemus näitab, et 
isik järgib ühenduse seadusandluses 
sätestatud hea tootmistava või hea 
hulgimüügitava põhimõtteid ja suuniseid.

5. 90 päeva jooksul pärast lõikes 1 
nimetatud kontrolli väljastatakse tootjale, 
importijale, hulgimüüjale, kauplejale või 
vahendajale hea tootmistava, hea 
hulgimüügitava, hea kauplemistava või 
hea vahendamistava sertifikaat, kui 
kontrolli tulemus näitab, et isik järgib liidu
seadusandluses sätestatud hea tootmistava,
hea hulgimüügitava, hea kauplemistava 
või hea vahendamistava põhimõtteid ja 
suuniseid.

Or. en

Selgitus

Praegu peavad tootjad järgima head tootmistava, hulgimüüjad head hulgimüügitava, kuid 
kauplejad ja vahendajad ei pea järgima ühtegi hea tava põhimõtet. Seetõttu on tarneahela 
„nõrgima lüliga” tegelemiseks oluline, et kauplejad ja vahendajad järgiksid head 
kauplemistava ja head vahendamistava, mis luuakse konkreetselt ravimite kauplemise ja 
vahendamisega tegelevate isikute või üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Liikmesriigid kannavad väljastatud hea 
tootmistava ja hea hulgimüügitava 
sertifikaadid ühenduse andmebaasi, mida 
haldab ühenduse nimel ravimiamet.

6. Liikmesriigid kannavad väljastatud hea 
tootmistava, hea hulgimüügitava, hea 
kauplemistava ja hea vahendamistava
sertifikaadid ühenduse andmebaasi, mida 
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haldab ühenduse nimel ravimiamet.

Or. en

Selgitus

Praegu peavad tootjad järgima head tootmistava, hulgimüüjad head hulgimüügitava, kuid 
kauplejad ja vahendajad ei pea järgima ühtegi hea tava põhimõtet. Seetõttu on tarneahela 
„nõrgima lüliga” tegelemiseks oluline, et kauplejad ja vahendajad järgiksid head 
kauplemistava ja head vahendamistava, mis luuakse konkreetselt ravimite kauplemise ja 
vahendamisega tegelevate isikute või üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Liikmesriigid kannavad väljastatud hea 
tootmistava ja hea hulgimüügitava 
sertifikaadid ühenduse andmebaasi, mida 
haldab ühenduse nimel ravimiamet.

6. Liikmesriigid kannavad väljastatud hea 
tootmistava, hea hulgimüügitava, hea 
kauplemistava ja hea vahendamistava
sertifikaadid ühenduse andmebaasi, mida 
haldab ühenduse nimel ravimiamet.

(Horisontaalne muudatusettepanek (kui see 
võetakse vastu, tuleb kogu ettepanekut 
vastavalt muuta))

Or. en

Selgitus

Et kõik tarneahelas osalejad omaksid luba, peaks iga tarneahelas osaleja kontrollima ameti 
(Euroopa Ravimiamet) loodud ja hallatava keskse andmebaasi abil oma tarneahela partnerite 
vastavust.
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Muudatusettepanek 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Kui lõikes 1 nimetatud kontrollkäigu 
tulemus näitab, et isik ei järgi ühenduse 
õigusaktides sätestatud hea tootmistava või
hea hulgimüügitava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi.

7. Kui lõikes 1 nimetatud kontrollkäigu 
tulemus näitab, et isik ei järgi ühenduse 
õigusaktides sätestatud hea tootmistava,
hea hulgimüügitava, hea kauplemistava 
või hea vahendamistava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi.

Or. en

Selgitus

Praegu peavad tootjad järgima head tootmistava, hulgimüüjad head hulgimüügitava, kuid 
kauplejad ja vahendajad ei pea järgima ühtegi hea tava põhimõtet. Seetõttu on tarneahela 
„nõrgima lüliga” tegelemiseks oluline, et kauplejad ja vahendajad järgiksid head 
kauplemistava ja head vahendamistava, mis luuakse konkreetselt ravimite kauplemise ja 
vahendamisega tegelevate isikute või üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
juhised, millega sätestatakse artiklis 111 
nimetatud kontrollimiste põhimõtted.

Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
juhised, millega sätestatakse artiklis 111 
nimetatud kontrollimiste põhimõtted ning 
eelkõige kontrollimise eest vastutavad 
liidu või liikmesriikide asutused.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaks esimene kontrollimine teostatama kolme aasta jooksul 
alates kolmanda riigi lisamisest artikli 111b nimekirja. Selle asemel tuleks kontrollimine 
teostada enne riigi nimekirja lisamist, eriti kuna artikli 51 lõike 2 alusel ei nõuta ELi 
ettevõtete kvalifitseeritud isikutel toodete kontrollimist, mis pärinevad riikidest, kellega 
ühendus on sõlminud kokkulepped, mis tagavad toodete vastamise nõutavale standardile.

Muudatusettepanek 353
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Kolmanda riigi nõudel kannab komisjon 
otsusega kõnealuse riigi nimekirja, kui
selle reguleeriv raamistik, mis käsitleb 
ühendusse eksporditavaid toimeaineid, 
ning vastav kontrollimine ja järelevalve 
tagavad samaväärse rahvatervise kaitse 
nagu ühenduses. Eelkõige tuleb pöörata 
tähelepanu järgmisele:

1. Kolmanda riigi nõudel hindab komisjon, 
kas selle reguleeriv raamistik, mis käsitleb 
ühendusse eksporditavaid toimeaineid ja 
abiaineid, ning vastav kontrollimine ja 
järelevalve tagavad samaväärse 
rahvatervise kaitse taseme nagu liidus. Kui 
hindamise tulemus seda kinnitab, lisab 
komisjon oma otsusega kolmanda riigi 
nimekirja. Kõnealuses hindamises tuleb 
pöörata erilist tähelepanu järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Kolmanda riigi nõudel kannab komisjon 
otsusega kõnealuse riigi nimekirja, kui 
selle reguleeriv raamistik, mis käsitleb 
ühendusse eksporditavaid toimeaineid, 

1. Kolmanda riigi nõudel ning artikli 111a 
alusel vastutava asutuse läbiviidud 
kontrolli rahuldava tulemuse põhjal 
kannab komisjon otsusega kõnealuse riigi 



PE439.860v01-00 48/61 AM\808656ET.doc

ET

ning vastav kontrollimine ja järelevalve 
tagavad samaväärse rahvatervise kaitse 
nagu ühenduses. Eelkõige tuleb pöörata 
tähelepanu järgmisele:

nimekirja, kui selle reguleeriv raamistik, 
mis käsitleb ühendusse eksporditavaid 
toimeaineid, ning vastav kontrollimine ja 
järelevalve tagavad samaväärse 
rahvatervise kaitse nagu ühenduses. 
Eelkõige tuleb pöörata tähelepanu 
järgmisele:

Or. en

Selgitus

Pidades silmas artikli 51 lõikes 2 ettenähtud erandit, tähendaks esimese kontrolli kavandatud 
läbiviimine kolme aasta jooksul alates kolmanda riigi lisamisest artikli 111b nimekirja, et 
asjaomased tooted toodaks ELi turule ja jaotataks tarbijatele, ilma et neid oleks mingil moel 
kontrollitud.

Muudatusettepanek 355
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111b – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hea tootmistava kontrollimise 
korrapärasus;

b) hea tootmistava korduva ja ette 
teatamata kontrollimise korrapärasus;

Or. en

Selgitus

Selgitamine.

Muudatusettepanek 356
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 b – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Komisjon võtab artikli 121 lõikes 2 
sätestatud korras vastu lõike 1 punktides 
a–d sätestatud nõuete üksikasjalikud 
suunised.

2. Komisjon võtab kooskõlas artiklis 121a 
sätestatud delegeeritud õigusaktidega ja 
vastavalt artiklite 121b ja 121c 
tingimustele vastu lõike 1 punktides a–d 
sätestatud nõuete üksikasjalikud 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Komisjon, koostöös ravimiameti ja 
liikmesriikide pädevate asutustega, 
kontrollib korrapäraselt, kas kõnealuses 
lõikes sätestatud tingimused on täidetud. 
Selline kontroll toimub hiljemalt kolm 
aastat pärast lõike 1 kohast riigi nimekirja 
kandmist.

3. Komisjon, koostöös ravimiameti ja 
liikmesriikide pädevate asutustega, 
kontrollib korrapäraselt, kas kõnealuses 
lõikes sätestatud tingimused on täidetud. 
Selline kontroll toimub eesmärgiga 
kinnitada vastavust lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele ning sellele järgnevad 
korrapärased kontrollimised vähemalt iga 
3 aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas artikli 51 lõikes 2 ettenähtud erandit, tähendaks esimese kontrolli kavandatud 
läbiviimine kolme aasta jooksul alates kolmanda riigi lisamisest artikli 111b nimekirja, et 
asjaomased tooted toodaks ELi turule ja jaotataks tarbijatele, ilma et neid oleks mingil moel 
kontrollitud.
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Muudatusettepanek 358
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused annavad artikli 46 
punktis f ja artikli 80 punktis b nimetatud 
akrediteeringu, kui taotleja tõendab, et ta 
on pädev kontrollima tootmise nõuetele 
vastavust või hulgimüüjate puhul 
vastavust heale hulgimüügitavale.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Toimeainete tootjate heade tootmistavade kontrollimiseks audiitorite akrediteerimine või 
heade turustustavade järgimise kontrollimist peetakse ebatõhusaks meetmeks, arvestades 
ressursse, mis see tarbib, andmata meie kodanike kaitseks lisatagatisi.

Muudatusettepanek 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused annavad artikli 46 
punktis f ja artikli 80 punktis b nimetatud 
akrediteeringu, kui taotleja tõendab, et ta 
on pädev kontrollima tootmise nõuetele 
vastavust või hulgimüüjate puhul vastavust 
heale hulgimüügitavale.

Pädevad asutused annavad artikli 46 
punktis f ja artikli 80 punktis b nimetatud 
akrediteeringu, kui taotleja tõendab, et ta 
on pädev kontrollima tootmise nõuetele 
vastavust või hulgimüüjate puhul vastavust 
heale hulgimüügitavale või kauplejate 
puhul heale kauplemistavale ning 
vahendajate puhul heale 
vahendamistavale vastavust.

Or. en
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Selgitus

Praegu peavad tootjad järgima head tootmistava, hulgimüüjad head hulgimüügitava, kuid 
kauplejad ja vahendajad ei pea järgima ühtegi võrdväärset hea tava põhimõtet. Seetõttu on 
tarneahela „nõrgima lüliga” tegelemiseks oluline, et kauplejad ja vahendajad järgiksid 
vastavalt head kauplemistava ja head vahendamistava, mis luuakse konkreetselt ravimite 
kauplemise ja vahendamisega tegelevate isikute või üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad direktiivi 
kohaldamisel kõik vajalikud meetmed, et 
tagada koostöö ravimitega tegelevate 
pädevate asutuste ja tolliasutuste vahel.

1. Liikmesriigid võtavad direktiivi 
kohaldamisel kõik vajalikud meetmed, et 
tagada koostöö ravimitega tegelevate 
pädevate asutuste ja tolliasutuste vahel.
Selleks jälgivad liikmesriigid 
koordineeritult tervishoiuspetsialistidega, 
sealhulgas farmaatsiatööstusega, et 
soodustatakse tolliametnike väljaõpet 
ravimite võltsimise nähtuse jaoks 
valmisolekuks. 
Seda koordineerimist tugevdatakse
komisjoni korraldatud rahvusvahelise 
koostöö programmidega.
2. Liikmesriigid jälgivad, et tolliametnike 
käsutuses on vajalikud vahendid, ja 
tagavad eelkõige võltsitud ravimite 
tuvastamiseks vajaliku tehnoloogiaga 
varustamise.
3. Komisjon koostab 36 kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi avaldamist 
selle raames võetud meetmete kohta 
aruande.

Or. fr
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Selgitus

Tolliametnike väljaõpetamine on tõhus ravimite võltsimise vastu võitlemise vahend. Samuti 
tuleks teha nii, et tollispetsialistidele antakse asjakohane väljaõpe. Lisaks peab tolliametnikel 
olema oma ülesande võimalikult tõhusalt täitmiseks vajalik tehnoloogiline varustus.

Muudatusettepanek 361
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118ba

Artiklis 118b osutatud karistused peaksid 
olema samaväärsed nendega, mida 
tavaliselt kohaldatakse uimastitega seotud 
ebaseadusliku tegevuse suhtes, ning 
peaksid olema võrdväärsed kõigis 
liikmesriikides vastavalt Euroopa 
Nõukogu konventsioonile ravimite 
võltsimise ja sarnaste rahvatervisele ohtu 
kujutavate kuritegude kohta.

Or. en

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepaneku 44.

Muudatusettepanek 362
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118bb
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Komisjon loob komisjoni, EMEA ja 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelise 
võrgustiku, et tagada teabevahetus 
meetmete osas, mis võetakse võitluses 
ravimite võltsimise vastu, sealhulgas 
kehtivate karistussüsteemide osas. Selle 
võrgustiku eesmärk on teha kindlaks 
parimad tavad ning anda oma panus 
koostöö suurendamiseks ennetamis- ja 
jõustamisvaldkonnas. Komisjon, EMEA 
ja liikmesriikide pädevad asutused 
esitavad võrgustikule aruande võetud 
meetmetest. 

Or. en

Selgitus

Teabe ja parimate tavade vahetamine aitab parandada jõustamist ja luua kogu ELis ühtse 
karistuste korra. Siiski ei pea komisjon, Euroopa Ravimiamet ega liikmesriikide pädevad 
asutused võrgustikule võetud meetmete kohta igal aastal aru andma.

Muudatusettepanek 363
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118ca
Komisjon teeb kindlaks, et kahtlaste 
toodete arestimine ei takista geneeriliste 
farmaatsiatoodetega kauplemist.
Komisjon tagab kooskõlas nõukogu 22. 
juuli 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 
1383/2003 teatavate intellektuaalomandi
õiguste rikkumises kahtlustatavate 
kaupade suhtes võetava tollimeetme ja 
kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud 
kaupade suhtes võetavate meetmete kohta, 
et kahtlasi tooteid võib pidada kinni 
lühiajaliselt, et viia läbi vajalikud 
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kontrollid, mille abil tehakse kindlaks, kas 
tooted, sh ravimite toimeained, on 
võltsitud.

Or. en

Selgitus

Võltsitud ravimitega kauplemine on ülemaailmne; võltsitud tooted ringlevad transiidialade 
kaudu, mida on vaja paremini kontrollida, ilma et see piiraks seaduslikku kaubandust. 
Rahvatervise kaalutlustel, mis on seotud võltsitud ravimite turustamise ja kasutamise ohuga, 
ning kõnealustest toodetest mõjutatud kolmandate riikidega tehtava koostöö vaimus ei tohi 
tolliasutuste sekkumine patsiente ohtu seada.

Muudatusettepanek 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118ca
Komisjon toetab koostöös liikmesriikidega 
ÜRO egiidi all rahvusvahelise ravimite 
võltsimise vastu võitlemise konventsiooni 
koostamist, et tugevdada ravimite 
võltsimisega seotud karistamist.

Or. fr

Selgitus

Ravimite võltsimine on saanud rahvusvaheliste kuritegelike võrkude tegevusalaks ja me ei saa 
tegeleda selle rahvaterviseprobleemiga ainult oma Euroopa piirides. 
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Muudatusettepanek 365
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118cb
Komisjon jälgib koostöös liikmesriikidega, 
et arendatakse välja konkreetsed meetmed 
koos nende kolmandate riikide pädevate 
asutustega, kellel on transiiditsoonid, kus 
ravimeid ladustatakse.
Komisjon jälgib, et kahtlaste toodete 
konfiskeerimine ei takista seaduslike 
geneeriliste ravimite kaubandust.
Komisjon peab oma rahvusvahelises 
koostöös võimaldama kahtlaste toodete 
kinnipidamist, et tagada vajalikud 
kontrollid.

Or. fr

Selgitus

Erilist tähelepanu tuleb pöörata transiiditsoonide järelevalvele koostöös asjaomaste 
kolmandate riikide pädevate asutustega. Sekkumismeetmete põhitelg tugineb võltsitud 
ravimite turustamisele omaste riskidega seotud rahvatervise kaalutlustele, koostöövaimus 
kohalike ametiasutustega ja selleks, et kaitsta patsiente.

Muudatusettepanek 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118cc
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Komisjon korraldab koostöös 
liikmesriikidega laiale üldsusele suunatud 
teabekampaania ravimite võltsimisest 
tulenevate ohtude kohta, sealhulgas 
internetiga seotud riskide kohta.

Or. fr

Selgitus

Arvestades ohtu rahvatervisele ja ravimite võltsimise kasvavat nähtust internetis ning 
võltsijate registreeritud tegevust, on oluline teavitada rohkem laia üldsust ravimite 
võltsimisest tulenevatest ohtudest. 

Muudatusettepanek 367
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 121 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) Lisatakse järgmine artikkel 121a: 
Artikkel 121a

Delegeeritud volituste rakendamine
1) Õigus võtta vastu artiklis 52b 
nimetatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks.
2) Kohe kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3) Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 121b ja 121c sätestatud 
tingimusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 368
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 121 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17a) Lisatakse järgmine artikkel 121b: 
Artikkel 121b

Delegeerimise tagasivõtmine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 52b nimetatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teatada teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku ajavahemiku 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
nimetades delegeeritud volitused, mida ta 
soovib tagasi võtta, ja esitades võimalikud 
tagasivõtmise põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 

Or. en

Muudatusettepanek 369
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 121 c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) Lisatakse järgmine artikkel 121c: 
Artikkel 121c

Delegeeritud õigusaktide suhtes 
vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti suhtes
vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada
kahe kuu võrra. 
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu
ei ole delegeeritud õigusakti suhtes
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
õigusaktis sätestatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Institutsioon, kes delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka 
põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei kahjusta mingil 
viisil liikmesriikide õigust piirata ja 
keelata retseptiravimite müüki interneti 
teel.

Or. it
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Selgitus

Tänapäeval kehtestab enamik liikmesriike piiranguid ravimite müügile interneti teel. Need 
piirangud aitavad muu hulgas vähendada võltsijate võimalusi teha võltsitud ravimeid 
üldsusele kättesaadavaks. Rahvatervise huvides ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
peaksid sellised piirangud olema lubatud ja jääma jõusse.

Muudatusettepanek 371
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist luuakse 
käesolevas õigusaktis sisalduvad 
internetiapteegi turvareeglid. Samuti 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande 
turvaelementide kohaldamise kohta, sh 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 54 punktis o 
osutatud internetiapteekidega seotud 
turvaelemendid, ning nende hinnangulise 
panuse kohta võltsitud ravimite 
vähendamisel Euroopa seaduslikus 
tarneahelas. Aruanne peaks sisaldama 
teiste ravimikategooriate ja 
internetiapteekide turvaelementide 
hindamist, sh ravimid, mis vastavalt 
direktiivi 2001/83/EÜ VI jaotise 
määratlusele ei vaja retsepti. Kui see on 
asjakohane, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud 
ühe aasta jooksul alates kõnealuse 
aruande avaldamisest. 

Or. en

Selgitus

Internetiapteegid on võltsitud ravimitega kauplemise oluline aspekt ja seetõttu tuleks 
kõnealustele veebisaitidele käesoleva õigusakti tulemusena paigutatud turvaelemendid kahe 
aasta pärast läbi vaadata. Teatavad käsimüügiravimid on võltsimise suhtes tundlikud ja seega 
peaks läbivaatamine hõlmama ka nende hindamist ning komisjon peab kaaluma võimalust 
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lisada need kohaldamisalasse riskil põhineva lähenemisviisi alusel.

Muudatusettepanek 372
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist hindamisaruande 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 54 punktis o 
osutatud turvaelementide rakendamise 
kohta ja nende hinnangulise panuse 
kohta võltsitud ravimite arvu 
vähendamise kohta seaduslikus 
tarneahelas liidus. Selles aruandes 
hinnatakse eelkõige võimalust laiendada 
turvaelemente teistele 
ravimikategooriatele, sealhulgas 
direktiivi 2001/83/EÜ VI jaotises 
määratletud käsimüügiravimitele.

Or. fr

Selgitus

Kõik ravimid on eritooted, mis võivad võltsituna tekitada patsientide tervisele laastavaid 
tagajärgi.

Muudatusettepanek 373
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas direktiivis ei mõjuta miski 
liikmesriikide õigust piirata või keelata 
retseptiravimite müüki interneti teel.
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Or. en

Selgitus

Praegu piirab suurem osa liikmesriikidest retseptiravimite müümist internetis. Rahvatervise 
huvides ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega tuleks lubada kõnealuste piirangute 
säilitamist.

Muudatusettepanek 374
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei kahjusta 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega mingil viisil liikmesriikide 
õigust kehtestada piiranguid 
retseptiravimite müügile internetis.

Or. it

Selgitus

Tänapäeval kehtestab enamik liikmesriike piiranguid ravimite müügile interneti teel. Need 
piirangud on tõendanud oma tõhusust vähendada võltsijate võimalusi teha võltsitud ravimeid 
üldsusele kättesaadavaks. Seega peaksid rahvatervise huvides ja kooskõlas subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetega sellised piirangud olema lubatud ja jääma jõusse, kui need 
osutuvad võltsitud ravimite nähtuse ärahoidmisel tõhusaks. 


