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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ seoses vajadusega vältida olemuse, taustandmete või päritolu 
poolest võltsitud ravimite sattumist seaduslikku tarneahelasse
(KOM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0668);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0513/2008);

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. märgib, et esitatud direktiivi rakendusmeetmete vastuvõtmist käsitlevate teatavate sätete 
sõnastust tuleb kohandada, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 290 
ja 291;

4 teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 
ja 152,
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Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on nii luua toimiv ravimite siseturg kui ka tagada inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse ELis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ühenduses on ähvardavalt 
suurenenud avastatud ravimite hulk, mis on 
olemuse, taustandmete või päritolu poolest 
võltsitud. Sellised tooted sisaldavad 
tavaliselt madalakvaliteedilisi või võltsitud 
koostisosi või ei ole nendes üldse 
koostisosi ja toimeaineid või on need vales 
koguses ning põhjustavad seega tõsist ohtu 
rahvatervisele.

(2) Euroopa Ühenduses on ähvardavalt 
suurenenud avastatud ravimite hulk, mis on 
olemuse, taustandmete või päritolu poolest 
võltsitud. Sellised tooted sisaldavad 
tavaliselt madalakvaliteedilisi või võltsitud 
koostisosi või ei ole nendes üldse 
koostisosi ja toimeaineid või on need vales 
koguses ning põhjustavad seega tõsist ohtu 
rahvatervisele ning vähendavad rahva 
usaldust ravimite vastu.

Or. en

Selgitus

Võltsitud ravimid võivad vähendada tunduvalt inimeste usaldust ravimite vastu. 

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva direktiiviga ei piirata 
intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi 
käsitlevate sätete kohaldamist ning selle 
konkreetne eesmärk on ennetada võltsitud 
ravimite jõudmist seaduslikku 
müügiahelasse.

Or. en
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Selgitus

Käesolev direktiiv peaks keskenduma rahvatervisele tekitatavatele tagajärgedele ning mitte 
tegelema intellektuaalomandi- või patendiõigustega seotud võimalike probleemidega.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
toetama ravimite võltsimist ja sarnaseid  
rahvatervist ohustavaid kuritegusid 
käsitleva Euroopa Nõukogu 
konventsiooni uut eelnõud, mis 
eeldatavalt avatakse allkirjastamiseks 
2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Vaja oleks konventsiooni vormis rahvusvahelist õiguslikku vahendit, mille eesmärk on võtta 
kasutusele uued õigusaktid, mis hõlmavad ravimikuritegudega seotud uut õigusrikkumist, et 
kehtestada konkreetsed karistused ravimite võltsimise ja nende kvaliteedi halvendamise eest 
ning kehtestada õigusemõistmist reguleerivad eeskirjad, mis võimaldaksid arvesse võtta 
ravimitega seotud kuriteo ohvrite huve. 

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Ravimid, mida ostetakse sellistelt 
internetisaitidelt, mille füüsilist aadressi 
varjatakse, on oletatavalt võltsitud rohkem 
kui pooltel juhtudel. Seega tuleks teha 
vahet seaduslike postimüügi- või 
internetiapteekide ja kontrollimata 
internetikaubanduse kaudu toimiva 
ebaseadusliku tarneahela vahel. 
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Liikmesriigid peaksid tagama, et 
määratud asutused kontrolliksid pidevalt 
ravimite internetimüüki. 

Or. en

Selgitus

Kuna mõned liikmesriigid peavad internetimüüki seadusliku tarneahela osaks, tuleb arvesse 
võtta ka internetimüüki. Maailma Terviseorganisatsiooni ravimite võltsimise vastase 
rahvusvahelise rakkerühma IMPACT hinnangul on võltsitud 50% ravimitest, mis on ostetud 
internetist illegaalsetelt saitidelt, mis varjavad oma füüsilist aadressi. Seda olukorda ei tohi 
eirata, vaid see peaks moodustama direktiivi ühe osa.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Euroopa kodanikke tuleks teavitada 
ohust, mida põhjustab nende tervisele 
toodete tellimine kontrollimata 
veebisaitidelt internetis või 
ebaseaduslikust tarneahelast. Komisjon 
peaks koos liikmesriikidega võtma 
meetmeid, et suurendada üldsuse 
teadlikkust ohtudest, mis on seotud 
ravimite ostmisega internetist. 
Teadlikkuse tõstmise kampaaniatega 
tuleks kodanikke teavitada sellest, kas 
nende internetiapteek on ametlikult 
registreeritud ja kas seda kontrollivad 
riigiasutused. 

Or. en

Selgitus

Teadlikkuse tõstmine on oluline vahend võitluses võltsitud ravimite müügi vastu internetis. 
Teabealgatused on äärmiselt olulised, sest tänu neile suudab teadlik tarbija võltsitud 
ravimeid vältida.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vedajad on müügiahela oluline osa. Komisjon üritab juhtida rohkem tähelepanu sellistele 
tegevustele nagu kauplemine ja vahendamine, sest tegemist on tõeliselt nõrga lüliga, kuna 
nendega ei seostata veel aruandekohustust ja vastutust. Seetõttu on oluline, et nii kauplejad 
kui ka vahendajad mainitakse selge sõnaga ära.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tagatakse retseptiravimite 
identifitseerimine ja ehtsuse tõestamine 
ning nende jälgitavus ühenduse tasandil. 
Retseptiravimite kohustuslike 
turvaelementide kehtestamisel tuleb võtta 
arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid ja abiained, eripära.

Siia hulka kuulub risk, et neid võltsitakse 
nende hinna tõttu, neid on varem võltsitud 
ühenduses ja väljaspool seda, ning samuti 
tuleb arvesse võtta võltsingute tagajärgi 
rahvatervisele, pidades silmas asjaomaste 
toodete konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.
Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 54 punktis o viidatud 
turvaelementide kasutamise kohta ning 
nende oletatava panuse kohta võltsitud 
ravimite arvu vähendamisel Euroopa 
seaduslikus tarneahelas. Aruandes peaks 
sisalduma hinnang teiste 
ravimikategooriate turvaelementide kohta, 
sealhulgas selliste ravimite kohta, mis 
vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ VI jaotise 
määratlusele ei vaja retsepti.

Or. en

Selgitus

Kavandatavate turvaelementide mõju tuleks hinnata viie aasta pärast. See peaks võimaldama 
hinnata nende osakaalu võltsitud ravimite arvu vähendamisel seaduslikus tarneahelas. 
Hinnangus peaks sisalduma võimalus laiendada ELi ühtlustatud turvaelemente 
käsimüügiravimitele. Praegu on mõistlik ja täiesti piisav kasutada turvaelemente ainult 
retseptiravimitel. Selleks et Euroopa Liidu kodanike kulud ei tõuseks, tuleks vältida liigset 
bürokraatiat.  
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Turvaelemendid rühmitatakse nii, et 
need kajastaksid teatavate toodete või 
tootekategooriate eripära. Neid peetakse 
võrdväärseteks, kui need võimaldavad 
samal tasemel tagada ravimi tõhusa 
identifitseerimise, ehtsuse tõestamise, 
jälgitavuse ja rikkumise puudumise ning 
kui neid on tehniliselt sama raske 
kopeerida. Kui turvaelement 
eemaldatakse, asendatakse või kaetakse, 
siis tuleks käesolevat punkti kohaldada ka 
uue turvaelemendi suhtes.

Or. en

Selgitus

Riskipõhise lähenemisviisi kasutamiseks tuleb turvaelemendid klassifitseerida vastavalt ohule, 
mida põhjustab erinevat tüüpi ravimite võltsimine. Muudatusettepanekuga tagatakse, et seda 
on võimalik teha tehnoloogiliselt neutraalselt. Tagamaks, et algsed ja ümberpakendajate 
kasutatavad uued turvaelemendid on võrdväärsed, tuleb direktiivis kehtestada vastavalt 
teatavatele kriteeriumidele võrdväärsete omaduste erinevad kategooriad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Ümberpakkijate osas peaksid kehtima samad tegevusnormid nagu esmase tootja osas ning 
nad peaksid tagama toote usaldusväärsuse samal tasemel. Nad peaksid tagama, et nende 
sekkumise tõttu ei satuks tarneahelasse võltsitud ravimeid. Oma tegevuse tõttu on 
ümberpakkijatel olulised kohustused mitte ainult patsientide ja tervishoiutöötajate ees, vaid 
neil on ka vastutuskohustus selle esmase tootja ja müügiloa omaniku ees, kelle tooteid nad 
käsitsevad.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Võltsitud abiained kujutavad samuti tervisele suurt ohtu ning need tuleks lisada käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse. Need võivad põhjustada ränkade tagajärgedega juhtumeid 
(Haitil teatati 1995. aastal 89 inimese surmast ning 1996. aastal vähemalt 59 lapse surmast;  
Indias suri 1998. aastal 30 last).

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kolmandates riikides asuvates 
tehastes toodetavaid ravimite toimeaineid 
ei tuleks kontrollida üksnes rutiinselt või 
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nõuete täitmata jätmise alusel, vaid nende 
puhul tuleks kasutada ka riskianalüüsi ja 
luureandmetel põhinevaid sihipäraseid 
kontrolle ja läbiotsimisi.

Or. en

Selgitus

Rutiinse kontrolli tulemusel avastatakse vähesel määral võltsitud tooteid, kuid riskianalüüsid 
ja sihipärased kontrollid on palju tõhusamad.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid rakendama 
tõhusaid karistusi võltsitud ravimitega 
seotud rikkumiste eest. Need karistused 
peaksid olema vähemalt võrdväärsed 
nendega, mida tavaliselt kohaldatakse 
uimastitega seotud õigusrikkumiste 
puhul. Komisjon võib tõhusate 
kriminaalkaristuste jaoks anda üldiseid 
suuniseid. Direktiivi 2001/83/EÜ tuleks 
lisada erisätted uute turvaelementide 
nõuete jõustamiseks.

Or. en

Selgitus

Jõustamine on kõnealuses valdkonnas äärmiselt oluline. Karistused on kasulik motivatsiooni 
vähendav vahend. Kuid et see toimiks, tuleks kehtestada samaväärne karistuste süsteem terves 
ELis, et kurjategijad ei valiks oma tegevuseks liikmesriiki, mille karistussüsteem on leebem. 
Kriminaalkaristuste kohaldamisala laiendamine võltsitud ravimitega seotud rikkumistele ja 
uute turvaelementide nõuete jõustamissätete täpsustamine kaitseks patsiente tulemuslikumalt.
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Ravimite võltsimine on 
ülemaailmne probleem, võltsimisvastaste 
strateegiate suurema tulemuslikkuse 
tagamiseks on vajalik tõhus ja tugevdatud 
rahvusvaheline kooskõlastamine ning 
koostöö.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise koostöö ja ühistegevus tugevdamine selliste riigiasutuste nagu tervishoiu-, 
politsei-, tolli-, kohalike haldusüksuste ja kohtuasutuste vahel on võltsitud ravimite vastases 
võitluses ülimalt tähtis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt 
saavutada eesmärki tagada ravimite 
siseturu toimimine ning rahvatervise kõrge 
kaitse tase olemuse, taustandmete või 
päritolu osas võltsitud ravimite eest, kuna 
nad ei saa üksikult vastu võtta ühenduse 
tasandil kohaldatavaid ühtseid meetmeid 
ning selle eesmärgi saab paremini tagada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
vastu meetmed kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(18) Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt 
saavutada eesmärki tagada ravimite 
siseturu toimimine ning rahvatervise kõrge 
kaitse tase olemuse, taustandmete või 
päritolu osas võltsitud ravimite eest, kuna 
nad ei saa üksikult vastu võtta ühenduse 
tasandil kohaldatavaid ühtseid meetmeid 
ning selle eesmärgi saab paremini tagada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
vastu meetmed kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kui liikmesriikides kehtivad 
juba rangemad turvameetmed, võib need 
säilitada. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus säilitada rangemad õigusaktid.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artiklis 1 lisatakse punkti 2 järele 
punkt 2 a:
2 a. Võltsitud ravim: 
igasugune ravim, mille puhul on 
võltsitud:
a) selle olemust, sealhulgas pakendit ja 
märgistust, nime, koostist ükskõik millise 
komponendi suhtes ja toimeainekogust 
ning/või 
b) selle päritolu, sealhulgas tootjat, 
tootjariiki, päritoluriiki, turuleviimise loa 
omanikku ning/või
c) selle taustandmeid, sealhulgas 
tarnevõrguga seotud registreid ja 
dokumente.
Käesolev määratlus ei ole seotud 
intellektuaal- ja tööstusomandiõiguse või 
patendiõiguse õigusaktide rikkumisega.  

Or. en

Selgitus

Vaja on võltsitud ravimite määratlust, sest praegu valitseb segadus selle osas, mis nende 
hulka kuuluvad. Käesolev direktiiv peaks keskenduma rahvatervisele tekitatavatele 
tagajärgedele ning mitte tegelema intellektuaalomandi- või patendiõigustega seotud 
võimalike probleemidega.
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Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Artiklis 1 lisatakse punkti 2 a järele 
punkt 2 b:
2 b. Ravimi toimeaine: iga aine või ainete 
segu, mida kavatsetakse kasutada ravimi 
tootmisel ning millest tootmisel 
kasutamisel saab nimetatud toote 
toimeaine. Selliste ainete eesmärk on 
kutsuda esile farmakoloogiline mõju või 
mõjutada muul moel otseselt haiguse 
diagnoosimist, tervendamist, 
leevendamist, ravi või ennetamist või 
mõjutada keha ülesehitust ja toimimist.

Or. en

Selgitus

Vaja on toimeainete määratlust. Määratlus on kooskõlas heade tootmistavade suunistega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) Artiklis 1 lisatakse punkti 3 järele 
punkt 3 a:
3 a. Abiaine: 
aine või ühend, välja arvatud ravimi 
toimeaine ja pakendmaterjal, mida 
kavatsetakse kasutada või mis on ette 
nähtud kasutamiseks ravimi tootmisel.
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Or. en

Selgitus

Vaja on abiainete määratlust. Abiaine on oluline osa valmis ravimist, mis imendub kehasse, 
seega on selle võltsimisel oht rahvatervisele. 

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„17 a. Ravimitega kauplemine: „17 a. Kauplemine:
„kõik toimingud, mis seisnevad ravimite 
müügi või ostu läbirääkimistes või 
arveldamises või vahendamises sõltumatult 
teise isiku nimel, välja arvatud ravimite
tarnimine üldsusele ning toimingud, mida 
ei määratleta hulgimüügina.”

„kõik toimingud, mis seisnevad ravimite, 
ravimite toimeainete või abiainete müügi 
või ostu läbirääkimistes või ravimite, 
ravimite toimeainete või abiainetega
arveldamises sõltumatult teise isiku nimel, 
välja arvatud nende tarnimine üldsusele 
ning toimingud, mida ei määratleta 
hulgimüügina.”

Or. en

Selgitus

Kauplemine ei puuduta ainult ravimeid, vaid ka ravimite toimeaineid ja abiaineid; seega on 
oluline sellele tekstis selgelt viidata.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklis 1 lisatakse punkti 17 a järele 
punkt 17 b:
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„17 b. Vahendamine:
kõik toimingud, mis on seotud ravimite, 
ravimite toimeainete või abiainete müügi 
või ostmisega, välja arvatud käesoleva 
artikli punktis 17 määratletud jaemüük ja 
hulgimüük, mis ei sisalda käitlemist ning 
mis hõlmab sõltumatut vahendamist mõne 
teise juriidilise või füüsilise isiku nimel.

Or. en

Selgitus

Tuleb teha vahet kauplemisel ja vahendamisel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3) Olenemata lõikest 1 ja artikli 3 lõikest 
4 kohaldatakse käesoleva direktiivi IV 
jaotist ainult ekspordiks ette nähtud 
ravimite suhtes ning algmaterjalina 
kasutatavate vahetoodete ja ravimite 
toimeainete suhtes.”

„3) Olenemata lõikest 1 ja artikli 3 lõikest 
4 kohaldatakse käesoleva direktiivi IV 
jaotist ainult ekspordiks ette nähtud 
ravimite suhtes ning algmaterjalina ja 
abiainetena kasutatavate vahetoodete ja 
ravimite toimeainete suhtes.”

Or. en

Selgitus

Võltsitud abiained võivad samuti tervisele suurt ohtu kujutada ning need tuleks lisada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 46 – punkt f – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„f) järgima ravimite tootmise hea tava 
põhimõtteid ja suuniseid ning kasutama 
algmaterjalina ainult toimeaineid, mis on 
valmistatud algmaterjalide tootmise hea 
tava üksikasjalike suuniste kohaselt. Selle 
nõude täitmiseks kontrollib tootmisloa 
omanik kas ise või selleks otstarbeks 
akrediteeritud liikmesriigi pädeva asutuse 
kaudu, kas toimeainete tootja vastab heale 
tootmistavale.”

„f) järgima ravimite tootmise hea tava 
põhimõtteid ja suuniseid ning kasutama 
algmaterjalina ainult toimeaineid, mis on 
valmistatud ja turustatud algmaterjalide 
tootmise ja turustamise hea tava 
üksikasjalike suuniste kohaselt. Selle 
nõude täitmiseks kontrollib tootmisloa 
omanik kas ise või selleks otstarbeks 
akrediteeritud liikmesriigi pädeva asutuse 
kaudu, kas toimeainete tootja vastab heale 
tootmistavale. Abiainetele kohaldatakse 
samu tootmise ja turustamise heade 
tavade nõudeid.”

Or. en

Selgitus

Ka abiaineid võidakse võltsida ning need võivad seega ohustada rahvatervist. Seetõttu 
peaksid nende suhtes kehtima samad tingimused nagu toimeainetele.  

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 46 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse punkt g a:
„g a) kontrollima toimeainete ja abiainete 
ehtsust ja kvaliteeti.” 

Or. en

Selgitus

Ka abiaineid võidakse võltsida ning need võivad seega ohustada rahvatervist. Seetõttu tuleks 
kontrollida nende kvaliteeti ja ehtsust.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 46b – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) need on toodetud kasutades hea 
tootmistava norme, mis on vähemalt 
võrdväärsed ühenduse kehtestatud 
normidega; ning

a) need on toodetud tehastes, mis vastavad 
ELi headele tootmistavadele või hea 
tootmistava normidele, mis on vähemalt 
võrdväärsed ühenduse kehtestatud 
normidega; heade tootmistavade järgimine 
tuleks kindlustada kontrolli abil; ning

Or. en

Selgitus

Kõiki kolmandates riikides asuvaid tehaseid, milles toodetakse Euroopa ravimite jaoks 
ravimite toimeaineid, tuleks kontrollida.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 46b – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nendega on kaasas eksportiva kolmanda 
riigi kinnitus selle kohta, et eksporditavat 
toimeainet tootvas tehases kohaldatavad 
hea tootmistava normid on vähemalt 
võrdväärsed ühenduses kehtestatud 
normidega ning et tehases teostatakse 
kontrolli ja järelevalvet, mis tagab, et
headest tootmistavadest ei ole võimalik 
kõrvale hoida.

b) nendega on kaasas eksportiva kolmanda 
riigi kinnitus selle kohta, et eksporditavat 
toimeainet tootvas tehases kohaldatavad 
hea tootmistava normid on vähemalt 
võrdväärsed ühenduses kehtestatud 
normidega ning et tehases teostatakse
regulaarset kontrolli ja kasutatakse 
tõhusalt häid tootmistavasid, millega 
tagatakse rahvatervise kaitse vähemalt 
võrdväärselt ühenduse tasemega, ning kui 
leitakse nõuete täitmata jätmisi, edastab 
eksportiv kolmas riik selle teabe 
viivitamatult ühendusele.

Or. en
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Selgitus

Kaitse kolmandates riikides peab olema vähemalt samaväärne ühenduse omaga. Nõuete 
täitmata jätmise korral peab eksportiv kolmas riik selle teabe viivitamatult ühendusele 
edastama.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artiklites 46 ja 46b nimetatud 
algmaterjalina kasutatavate toimeainete hea
tootmistava põhimõtted tuleb vastu võtta 
üksikasjalike suunistena.”

„Artiklites 46 ja 46b nimetatud 
algmaterjalina ja abiainetena kasutatavate 
toimeainete hea tootmis- ja turustamistava
põhimõtted tuleb vastu võtta üksikasjalike 
suunistena.”

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 52a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algmaterjalina kasutatavate toimeainete 
ühenduses asuvad importijad ja tootjad 
peavad teatama oma aadressi selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus nad on 
asutatud.

Algmaterjalina ja abiainetena kasutatavate 
toimeainete ühenduses asuvad importijad, 
tootjad ja turustajad peavad teatama oma 
aadressi selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus nad on asutatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

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. VI jaotises 
määratletud arstiretsepti alusel 
väljastatavate geneeriliste ravimite puhul 
on turvaelemendid kohustuslikud juhul, 
kui komisjon peab seda vajalikuks 
vastavalt artikli 54a lõikes 4 viidatud 
riskipõhisele lähenemisviisile.”

Or. en

Selgitus

Retseptiravimite puhul peaksid turvaelemendid olema kohustuslikud. Geneerilised ravimid 
tuleks hõlmata riskianalüüsi alusel.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) hoida lisakulud nii madalad kui 
võimalik.

Or. en

Selgitus

Turvaelemendid tuleb selgete kriteeriumide alusel ühtlustada. Nende abil tuleks tagada ka 
see, et abiaineid ei võltsita. Lisaks tuleks hoida lisakulud nii madalad kui võimalik. 
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Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente peetakse võrdväärseteks, 
kui need võimaldavad samal tasemel 
tagada ravimi tõhusa identifitseerimise, 
ehtsuse tõestamise, jälgitavuse ja 
rikkumise puudumise ning kui neid on 
tehniliselt sama raske kopeerida kui algset 
turvaelementi.

Or. en

Selgitus

Ümberpakkijate osas peaksid kehtima samad tegevusnormid nagu esmase tootja osas ning 
nad peaksid tagama samal tasemel toote usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) oht rahvatervisele.

Or. en

Selgitus

Rahvatervise kaitse on äärmiselt tähtis.

Muudatusettepanek 32

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



PE430.883v02-00 24/39 PR\800835ET.doc

ET

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 punktides a kuni c esitatud 
nõuetest loobuda teatavate geneeriliste 
ravimite või geneeriliste ravimite 
kategooriate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

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.

Or. en

Selgitus

Õigusaktide eesmärk ei ole mitte kaitsta tööstus- ja kaubandusomandi õiguseid, vaid 
rahvatervist. Konfidentsiaalse sisuga äriteavet tuleks muidugi kaitsta.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Artiklis 80 lisatakse punkti c järele 
punkt c a:
c a) nad peavad kontrollima seda, et 
nende ostetud ravimid ei ole võltsitud, 
tõestades välispakendil oleva 
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turvaelemendi ehtsust;

Or. en

Selgitus

Kõik seadusliku tarneahela liikmed peavad tõestama nende valduses olevate ravimite ehtsust; 
see on ainus võimalus takistada seda, et ravimite käest kätte käimisel satuvad võltsitud 
ravimid seaduslikku tarneahelasse.

Muudatusettepanek 35

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,

– partii number,
– müügiloa registreerimisnumber;

Or. en

Selgitus

Vahendamine tuleks samuti direktiivi lisada, sest seda reguleeritakse veelgi vähem kui 
kaubandust ning nõutakse vähem vastutust. Käesoleva direktiiviga tuleks praegune vaakum 
täita, hõlmates vahendamise ning tugevdades sellega seadusliku tarneahela toimimist.
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Muudatusettepanek 36

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

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 
saadud ravimitest, mille kohta nad teevad 
kindlaks käesoleva direktiivi artikli 6 lõike 
1 rikkumised või kahtlustavad neid;

– käesoleva direktiivi artikli 6 lõige 1; lisaks juhtudel, kui nimetatud rikkumised 
või oletatavad rikkumised on seotud 
võltsitud ravimitega, teavitatakse sellest nii 
tootmis- kui ka müügiloa omanikku.”

– 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

(Tõlkija märkus: komisjoni eestikeelses tõlkes on puudu artikli 80 punkti i viimane lõik.)

Selgitus

Käesolevas direktiivis käsitletakse ravimite võltsimise tervisega seotud aspekte ega lähtuta 
intellektuaalomandi õiguse seisukohast. Seetõttu tuleks segaduse vältimiseks loobuda 
kaubamärgi mainimisest.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hulgimüügi korral kolmandatesse 
riikidesse ei kohaldata artiklit 76, artikli 
80 punkte c ja i ning artikleid 81 ja 82. 
Lisaks ei kohaldata artikli 80 punkti b, 
kui ravim on saadud otse kolmandast 
riigist.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed tagamaks, et nende 
territooriumilt ei turustataks ega 
eksporditaks võltsitud ravimeid 
kolmandatesse riikidesse. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata Istanbuli 
konventsiooni sätete kohaldamist seoses 
ravimite tarnega kolmandatesse riikidesse 
eriolukorras.  
Loa saanud hulgimüüja peab pidama 
arvestust kõikide ravimitarnete kohta, mis 
saadetakse isikule, kes on saanud selleks 
loa või kellel on õigus tarnida ravimeid 
üldsusele kolmandas riigis, kas ostu-
/müügiarvetega, arvutis või mingil muul 
viisil, märkides kõikide saadud või 
väljasaadetud ravimite tehingute kohta 
vähemalt järgmised andmed:
– kuupäev,
– ravimi nimetus,
– saadud või tarnitud kogus,
– vastavalt asjaoludele tarnija või 
kaubasaaja nimi ja aadress.
Loa saanud hulgimüüja võimaldab 
pädevatele asutustele kontrollimiseks 
juurdepääsu nimetatud andmetele viie 
aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Direktiivi abil tuleks samuti üritada vähendada võltsitud ravimite hulgimüüki kolmandatesse 
riikidesse. Leebemate eeskirjade kohaldamine eksportimisele ja transiitvedudele 
kolmandatesse riikidesse vähendab ühenduse usaldusväärsust püüdlustes tugevdada 
rahvusvahelist koostööd võitluses võltsitud ravimite vastu. Seetõttu on erandid lubamatud. 
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Igal juhul tuleks kohaldada Istanbuli konventsiooni sätteid nendele ravimitele, mis saadetakse 
kolmandatesse riikidesse humanitaareesmärgil, et abistada neid, keda on tabanud 
loodusõnnetused või sarnased katastroofid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimitega kauplevad isikud peavad 
tagama, et kaubeldavatele ravimitele kehtib 
müügiluba, mis on väljastatud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 726/2004 või 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt 
vastavalt käesolevale direktiivile. Lisaks 
kohaldatakse artikli 80 punktides d–h
sätestatud nõudeid.

Ravimitega kauplevad ja ravimeid 
vahendavad isikud peavad tagama, et 
kaubeldavatele ja vahendatavatele
ravimitele kehtib müügiluba, mis on 
väljastatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
726/2004 või liikmesriigi pädevate asutuste 
poolt vastavalt käesolevale direktiivile.
Lisaks kohaldatakse artikli 80 punktides b–
h sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et kauplejad ja vahendajad järgiksid teatavaid ohutusnorme, ei piisa ainult 
teavitamisest. Lisaks peavad nad oma tegevuse eest vastutama ning võltsimise korral tuleb 
nad vastutusele võtta; sellise loa omamise kaudu oleks võimalik nimetatud eesmärgid 
saavutada.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

VII a JAOTIS
INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c
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1. Komisjon võtab kasutusele ühenduse 
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. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et kõikidel 
registreeritud internetiapteekide saitidel, 
mis on seotud nende territooriumil 
asuvate apteekidega, on lõikes 1 
nimetatud ühenduse logo, ning et 
takistamaks registreerimata 
internetiapteekide saitidel seda logo 
kasutamast ning linkimist lõikes 1 
nimetatud keskse veebisaidiga. 

Or. en

Selgitus

Interneti kaudu tuleb ELi turule kõige rohkem võltsitud ravimeid ning seetõttu tuleks see 
kaasata käesolevasse direktiivi.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) Lisatakse artikkel 85d:
Artikkel 85d

1. Komisjon võtab vastu meetmed, et 
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suurendada üldsuse teadlikkust ohtudest, 
mis on seotud ravimite ostmisega 
internetist, sealhulgas:
– hoiatused, mis ilmuvad otsingumootori 
internetilehele juhul, kui internetist 
otsitakse ravimeid;
– üldised teabekampaaniad koostöös 
liikmesriikidega;
– käepärased nimekirjad akrediteeritud e-
apteekidest.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Tuleb tõsta üldsuse teadlikkust võltsitud ravimitega seotud ohtude kohta.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 c) Lisatakse artikkel 85e:
Artikkel 85e

Liikmesriigid tagavad, et määratud 
asutused kontrollivad seoses ravimite 
müügiga pidevalt internetti, ja võtavad 
õiguslikke meetmeid juhul, kui käesolevat 
direktiivi ei järgita.  

Or. en

Selgitus

Ebaseaduslikud internetiapteegid tuleb üles leida, et lõpetada võltsitud ravimeid tootvate 
kuritegelike võrgustike tegevus.
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Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artikli 111 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:
Pädev asutus teostab ühtlasi rutiinseid või 
ilma ette teatamata kontrollimisi 
algmaterjalidena kasutatavate 
toimeainete tootjate, turustajate või 
importijate ruumides või müügiloa 
omanike ruumides ja tootjate või 
importijate või abiainete 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 ühtlasi ilma ette 
teatamata kontrollimisi algmaterjalidena 
kasutatavate toimeainete ja abiainete 
tootjate ruumides kolmandates riikides.  

Or. en

Selgitus

27 liikmesriigi ning Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Šveitsi ressursside koondamine EMEA 
koordinatsiooni alla võimaldab kontrollida kõiki ravimite toimeainete tootjaid, mis asuvad 
väljaspool ühendust, ning võimaldab seega tõhusalt võidelda ravimi toimeainete võltsimise 
vastu.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 116 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a) Artikli 116 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
Luba peatatakse, võetakse tagasi, 
tühistatakse või muudetakse ka juhul, 
kui taotluse tõenduseks artikli 8 või 
artiklite 10, 10a, 10b, 10c ja 11 kohaselt 
esitatud andmed on valed, neid ei ole 
muudetud kooskõlas artikliga 23, või kui 
ei ole teostatud artiklis 112 nimetatud 
kontrolli või kui artiklis 111 viidatud 
kontrollimistel selgub, et ei järgita häid 
tootmis- ja turustamistavasid.

Or. en

Selgitus

Põhjus, miks pädev asutus peab kontrolle korraldama, on vajadus parandada olukorda, kui 
kõik ei lähe plaanipäraselt; seega on oluline selgesõnaliselt mainida, et kui kontrolli käigus 
avastatakse eeskirjade eiramisi, peab loa omanik vastutama tagajärgede eest kuni olukorra 
paranemiseni. Teatavatel juhtudel võib see tähendada loast ilmajäämist.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118b a

Artiklis 118b viidatud karistused peaksid 
olema võrdväärsed karistustega, mida 
tavaliselt kohaldatakse uimastitega seotud 
õigusrikkumiste puhul, ning need peaksid 
olema võrdsed kõikides liikmesriikides. 

Or. en

Selgitus

Jõustamine on kõnealuses valdkonnas äärmiselt oluline. Karistused on kasulik motivatsiooni 
vähendav vahend. Kuid et see toimiks, tuleks kehtestada samaväärne karistussüsteem terves 
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ELis, et kurjategijad ei valiks oma tegevuseks liikmesriiki, mille karistussüsteem on leebem.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118b b

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 igal aastal aruande 
võetud meetmetest. 

Or. en

Selgitus

Teabe ja parimate tavade vahetamine aitab parandada jõustamist ning luua enamvähem 
ühtlase karistussüsteemi terves ELis.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võtavad direktiivi 
kohaldamisel kõik vajalikud meetmed, et 
tagada koostöö ravimitega tegelevate 
pädevate asutuste ja tolliasutuste vahel.
Liikmesriigid tagavad ka selle, et 
tolliametnikud saavad võltsitud ravimite 
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tuvastamiseks asjakohast koolitust.

Or. en

Selgitus

Tolliametnike koolitamine on tõhus vahend ravimite võltsimise vastases võitluses. Seetõttu on 
oluline, et tollitöötajatele korraldataks vastavaid koolitusi.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118c a
Komisjon ja liikmesriigid arendavad koos 
kolmandate riikide pädevate asutustega 
kooskõlastatud meetmeid, et kontrollida 
ravimite ladustamiseks kasutatavaid 
transiittsoone.

Or. en

Selgitus

Eritähelepanu tuleks pöörata koostöös asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutustega 
transiittsoonide järelevalvele.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118c b
Komisjon ja liikmesriigid teevad tihedat 
koostööd Euroopa Nõukoguga, et 
koostada ravimite võltsimise lõpetamist ja 
võltsitud ravimitega kauplemist käsitlev 
Euroopa konventsioon, mis hõlmaks 
probleemi tsiviil- ja kriminaalõiguslikke 
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aspekte.

Or. en

Selgitus

On märgatud, et ravimite võltsimisest on saanud tegevus, mida juhivad rahvusvahelised 
kuritegelikud võrgustikud, ning selle rahvatervisele ohtu kujutava probleemi lahendamine ei 
ole võimalik üksnes ELi piires. Seetõttu peaksid Euroopa Liit ja liikmesriigid toetama 
Euroopa Nõukogu uue rahvusvahelise konventsiooni allkirjastamist ja ratifitseerimist.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [sisesta täpne 
kuupäev, 18 kuud pärast direktiivi 
avaldamist]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [sisesta täpne 
kuupäev, 12 kuud pärast direktiivi 
avaldamist]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid 
alates [sisesta täpne kuupäev, 18 kuud ja 
üks päev pärast avaldamist].

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid 
alates [sisesta täpne kuupäev, 12 kuud ja 
üks päev pärast avaldamist].

Liikmesriigid peavad siiski kohaldama: Liikmesriigid peavad siiski kohaldama:

a) sätteid, mis on vajalikud artikli 1 lõike 4 
nõuete täitmiseks seoses käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 46b lõike 2 punktiga 3 
ja lõikega 3 alates [sisesta täpne kuupäev,
24 kuud pärast avaldamist];

a) sätteid, mis on vajalikud artikli 1 lõike 4 
nõuete täitmiseks seoses käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 46b lõike 2 punktiga 3 
ja lõikega 3 alates [sisesta täpne kuupäev,
12 kuud pärast avaldamist];

b) sätteid, mis on vajalikud artikli 1 lõigete 
6, 8 ja 9 nõuete täitmiseks alates [sisesta 
täpne kuupäev, 48 kuud pärast avaldamist].

b) sätteid, mis on vajalikud artikli 1 lõigete 
6, 8 ja 9 nõuete täitmiseks alates [sisesta 
täpne kuupäev, 24 kuud pärast avaldamist].

Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
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ette liikmesriigid. ette liikmesriigid.

2) Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2) Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Or. en

Selgitus

Rahvatervise kaitse ja patsientide, farmatseutide ja tootjate huvides on oluline, et tähtajad 
oleksid võimalikult lühikesed.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 54 punktis o viidatud 
turvaelementide kasutamise kohta ning 
nende oletatava panuse kohta võltsitud 
ravimite arvu vähendamisel Euroopa 
seaduslikus tarneahelas. Aruandes peaks 
sisalduma hinnang teiste 
ravimikategooriate turvaelementide kohta, 
sealhulgas selliste ravimite kohta, mis 
vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ VI jaotise 
määratlusele ei vaja retsepti. Vajaduse 
korral esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule asjakohase 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Teatavaid käsimüügiravimeid ohustab võltsimine. Seetõttu peab komisjon käesoleva direktiivi 
läbivaatamisel kaaluma võimalust hõlmata ka käsimüügiravimid direktiivi 
reguleerimisalasse, kasutades riskipõhist lähenemisviisi.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek võltsitud ravimite seaduslikku tarneahelasse sattumise vältimise kohta 
tõstab esile Euroopa kodanike jaoks üha rohkem päevakorda kerkiva mureküsimuse: kas 
ravimid, mida nad tarbivad, on kvaliteetsed ja turvalised? Seetõttu pooldab raportöör võltsitud 
ravimite vastu võitlemist käsitlevat komisjoni ettepanekut kui vajalikku meedet, mille abil 
reageerida kõnealusele üha kasvavale terviseohule ja tagada paremini patsientide ohutus.

Probleem
Komisjoni mõjuhinnangus (SEK(2008)2674) on muu hulgas esitatud järgmised väga 
murettekitavad tähelepanekud:

 tolliasutuste poolt konfiskeeritud võltsitud ravimite koguse järsk suurenemine (2,7 
miljonit ravimit ELi piiri tollipunktides 2006. aastal ja 2,5 miljonit 2007. aastal; 2005. 
aastaga võrreldes on kasv 384%);

 suundumus võltsida mitte ainult nn elustiiliravimeid, vaid ka elupäästvaid ravimeid, 
sh kasvajate, südamehaiguste, psüühikahäirete ja nakkuste raviks kasutatavaid 
ravimeid. Selliste võltsitud ravimitega ravi tagajärjed võivad olla eluohtlikud; 

 suundumus kasutada ära ravimite seaduslikku tarneahelat. Lisaks internetile 
kasutatakse üha rohkem ära seaduslikku ravimimüügiahelat. 13st andmeid omavast 
liikmesriigist 7 teatas seaduslikus tarneahelas võltsitud ravimite avastamise 
juhtumitest. 

Tuleb rõhutada, et Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdirühma andmetel on paljudes 
Aafrika ning Aasia ja Ladina-Ameerika riikides piirkondi, kus üle 30% müügilolevatest
ravimitest võivad olla võltsitud. Võltsitud ravimite Euroopa turule sattumise vältimise 
poliitika peaks avaldama positiivset mõju ka maailma muudele piirkondadele, kus probleem 
on veelgi teravam. 

Patsientidel peab olema täielik kindlustunne, et ravimid, mida nad tarbivad, on tõesti need, 
mida nad eeldavad. Võltsitud ravimite kasutamine võib põhjustada ravi ebaõnnestumist ja olla 
eluohtlik. Raportöör on seetõttu seisukohal, et kõnealuse direktiivi keskmes peab olema 
rahvatervise kaitse võltsitud ravimite eest. Kõnealust keskset eesmärki ei tohiks segada 
muude lisaeesmärkidega.

Kõnealuses direktiivis ei peaks käsitlema intellektuaalomandi- ja patendiõigusi, sest neid on 
juba käsitletud muudes asjakohastes õigusaktides.

Kahetine õiguslik alus 
Raportööri arvates peaks kõnealusel direktiivil olema kahetine õiguslik alus. Ravimite 
võltsimine on kuritegu, millega jäetakse patsiendid ilma vajalikust ravist ning kahjustatakse 
nende tervist, mõnikord võib see lõppeda ka patsiendi surmaga. Seetõttu peaks direktiivi 
esimene ja kõige olulisem eesmärk olema rahvatervise kaitse. See peaks kajastuma direktiivi 
õiguslikus aluses. Eespool esitatu on kooskõlas Euroopa Nõukogu konventsiooni eelnõuga, 
milles rõhutatakse rahvatervise olulisust.

Mõisted ja vastutusalad
Ravimite müügivõrgu tõhusamaks kaitsmiseks on oluline selgelt määratleda mitte ainult 
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reguleerimisala, vaid ka erinevad tarneahelas osalejad. Mis on võltsitud ravim? Mis on 
toimeaine või abiaine? Komisjoni ettepanekus puudub vajalik täpsus. Sama kehtib erinevate 
tarneahelas osalejate määratluste kohta, mis täpsustaksid nende ülesandeid ja vastutusalasid. 
Oluline on eristada juba ametlikult tunnustatud ja vastutavaks peetavaid osalejaid ning neid, 
kes kõnealusest kategooriast välja jäävad, kuid on ravimimüügiahela vastutuskohustuse 
seisukohast olulised. Seetõttu on tähtis eristada kauplejaid ja vahendajaid ning täpsustada 
nende ülesanded ja vastutusalad. Sama kehtib muude osalejate, nagu transportijate ja 
paralleelkaubandusega tegelejate kohta. Direktiivis tuleks vältida ebamäärasust ja kõrvaldada 
kõik ebaselged kohad. Direktiivis tuleks selgelt kindlaks määrata, millised osalejad ja millistel 
tingimustel kõnealuses valdkonnas tegutseda võivad. Selgete mõistete abil on direktiivi 
lihtsam rakendada.

Karistused
Ravimite võltsimine ei ole väiksemat laadi õigusrikkumine. See on organiseeritud 
kuritegevus, mis ohustab inimeste elu. Võltsimise eest ette nähtud karistused peaksid seda 
kajastama, ning olema võrdväärsed karistustega, mida tavaliselt kohaldatakse uimastitega
seotud õigusrikkumiste puhul. Otsustavalt tähtis on karmistada komisjoni ettepanekus 
sisalduvaid karistusi käsitlevaid sätteid.

Turvaelemendid
Liikmesriigid eristavad retseptiravimeid ja käsimüügiravimeid, sest retseptiravimid on 
patsiendile ohtlikumad, juhul kui neid võltsitakse või põhjendamatult võetakse. Seetõttu 
peavad turvaelemendid olema retseptiravimite puhul kohustuslikud. Kuid tuleb täpsustada, et 
ravimeid võltsitakse ainult siis, kui see on majanduslikult kasulik. Kuna geneerilised ravimid 
on odavad, siis ei ole nende võltsimine eriti tulutoov. Seetõttu on raportöör seisukohal, et 
teatavate geneeriliste ravimite või ravimikategooriate puhul võib turvaelementide 
tõhususkriteeriumitest loobuda, kuid ainult juhul, kui see on kooskõlas riskihindamise 
järeldustega. Raportöör teeb lisaks ettepaneku hinnata viie aasta jooksul pärast kõnealuse 
direktiivi jõustumist, kas turvaelemendid tuleks teha kohustuslikuks ka käsimüügiravimite 
puhul.

Abiained
Ravimeid võttes ei tarbi patsiendid mitte ainult toimeaineid, vaid ka abiaineid. Võltsitud 
abiainete kasutamise tagajärgede kohta on olemas korralikult dokumenteeritud andmed. 
Näidetena raskete tagajärgede kohta võib tuua Haitil 89 inimese surma 1995. aastal ja 
vähemalt 59 lapse surma 1996. aastal või 30 lapse surma Indias 1998. aastal. Seetõttu lisas 
raportöör raporti projekti ka abiained. Võltsitud ravimite kvaliteeti ja ehtsust tuleb kontrollida. 

Internetimüük
Komisjon ei käsitle oma ettepanekus internetimüüki, sest peab seda ebaseadusliku tarneahela 
osaks. Kuid sellega jäetakse kajastamata asjaolu, et mõnedes liikmesriikides on internetimüük 
seadusega lubatud. On hästi teada, et internet on üks peamine tee, mille kaudu võltsitud 
ravimid Euroopa turule tulevad. Raportöör soovib lisada raporti projekti kõnealust olulist teed 
käsitlevad sätted. Esimese prioriteedina tuleb tõsta üldsuse teadlikkust internetist ravimite 
ostmisega seotud ohtudest. Tuleks luua teavitusprogrammid, et tõsta tarbijate teadlikkust 
võltsitud ravimite olemasolust ja volitamata müüjatelt ravimite ostmisega seotud ohtudest. 
Teise prioriteedina tuleks tagada, et patsiendid oskavad ära tunda asjakohastele õigusaktidele 
vastavaid veebisaite. Üldsusele jääb mõistetamatuks, et direktiiv, mille eesmärk on võidelda 
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ravimite võltsimise vastu, ei käsitle peamist müügikanalit ehk internetti. Selle kanali 
käsitlemine on üks raporti projekti võtmeteemasid. 

Teave ja aruandlus
Komisjoni, EMEA ja liikmesriikide pädevate asutuste vahelise võrgustiku loomine aitaks 
koguda rohkem andmeid ja nähtust paremini mõista, et selle vastu paremini võidelda. 
Komisjon, EMEA ja liikmesriikide pädevad asutused esitavad võrgustikule igal aastal aruande 
võetud meetmetest.

Rahvusvaheline koostöö
Võltsitud ravimite vastu võitlemisega tegelevate erinevate riiklike ja rahvusvaheliste asutuste 
tegevus tuleb kooskõlastada. Oluline on parandada rahvusvahelist koostööd ja töötada välja 
asjakohased mitmepoolsed mehhanismid, mis võimaldaksid importivatel riikidel algatada 
uurimist ja teha kindlaks riigi turule tulevate võltsitud ravimite tegelik päritoluallikas.

Impordikontroll
Direktiivi keskmes on ravimite impordi kvaliteedikontroll, sest ravimite import on üks 
peamisi teid, mille kaudu võltsitud ravimid Euroopa turule tulevad. Seetõttu on raportööri 
arvates otsustavalt tähtis luua kontrollisüsteem, mis põhineb peamiselt rahvusvaheliste 
kokkulepetega juba kindlaks määratud heal tootmistaval. Juba olemasolev rahvusvaheline 
koostöö koos liikmesriikide kogemustega on tõhusa võltsingute avastamise süsteemi 
põhialuseks.

Eksport
Komisjoni ettepanekus ei käsitleta ravimite kontrolli ja võltsitud ravimite hulgimüüki 
kolmandatele riikidele. On raske selgitada, miks meil on olemas ranged sätted Euroopa turule 
tulevate ravimite kohta, et teha kindlaks vastutavad isikud juhul, kui ravimid võltsinguteks 
osutuvad, kuid puuduvad sätted ravimite kohta, mida eksporditakse kolmandatesse riikidesse 
Aafrikas, Lõuna-Ameerikas või Aasias. See nõrgendab märkimisväärselt Euroopa võimalust 
nõuda tihedamat rahvusvahelist koostööd. Kolmandate riikide jaoks toodetavate ja EList 
kolmandatesse riikidesse hulgimüügiks mõeldud ravimite puhul tuleb kohaldada samu 
nõudeid nagu imporditavate ravimite puhul. Sellega annaksime suurema panuse ravimite 
kuritegeliku võltsimise vastu võitlemisse mitmetes kolmandates riikides, kus Maailma 
Terviseorganisatsiooni andmetel on probleem väga terav.

Lõppmärkused
Direktiivis on kõne all mitmed sageli üksteisele vastukäivad huvid. Mõnede osalejate arvates 
oleks lahenduseks vahendajate arvu vähendamine, teised eelistavad juba olemasolevate 
menetluste säilitamist, soovimata osaleda kulude või vastutusalade jagamises. Mõned osalejad 
pooldavad põhimõtet, et direktiiv keskenduks toodetega seotud ohtudele, teised pooldavad 
tarneahelaga seotud ohtudele keskendumist. Raportöör on veendunud, et direktiiv peaks 
erinevaid huvisid arvesse võtma, kuid selles tuleks keskenduda eelkõige meie ühisele huvile, 
milleks on patsiendi ohutus. See on käesolevas raporti projektis esitatud 
muudatusettepanekute juhtpõhimõte. 


