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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidus on suurenenud ravimite hulk, mille koostis, taustandmed ja päritolu on 
võltsitud. Võltsitud ravimid võivad sisaldada madalakvaliteedilisi või võltsitud koostisosi või 
ei ole nendes üldse õigeid koostisosi või on koostisained, sealjuures toimeained, vales 
koguses. 

Sellised ravimid on tõsine oht Euroopa patsientidele ja Euroopa ravimitööstusele ning 
avalikkus ja poliitikud tunnevad sügavat muret, sest selliseid tooteid on ELis viimaste aastate 
jooksul aina enam avastatud. 

Komisjon soovib luua tõhusa õigusliku aluse, et võidelda võltsitud ravimite vastu Euroopa 
Liidu siseturul, ja võtta kasutusele pakendite paremad turvaelemendid ja liikumistee 
tuvastamise süsteemid, lihtsustada protsesse, soodustada läbipaistvust ja kommunikatsiooni,
parandada teabekogumise ja hindamisprotsesse, kaasata rohkem huvigruppe ja kehtestada hea 
tava reeglid.

Ehkki arvamuse koostaja kiidab ettepaneku üldiselt heaks, leiab ta samas, et veel on 
arenguruumi, eriti tarbijakaitse osas. Seetõttu esitab ta muudatusettepanekud, lähtudes 
järgmisest:

 Õiguskindluse ja selguse huvides võiks direktiivi tekstis määratleda mõiste „võltsitud 
ravim“, juhindudes peamiselt tarbijakaitsest.

 Kuna arvatakse, et suurem osa võltsitud ravimitest jõuab siseturule interneti-müügi 
kaudu, siis tundub ebapiisav piirduda seadusliku tarneahelaga. Seetõttu kutsub 
arvamuse koostaja komisjoni üles esitama iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande direktiivis kehtestatud meetmete mõju ja edaspidise 
ühtlustamise vajaduse kohta, pidades eriti silmas ravimite interneti- ja käsimüüki.

 Ravimitarbijaid peaks avalike teabekampaaniate korras teavitama ravimite uutest 
ohutusnõuetest ja ohtudest, mis kaasnevad ravimite ostmisega litsensita veebilehtede 
kaudu.

 Ühenduse andmebaasi sisestatud teave peaks olema võimalikult täpne. Lisaks peaks 
andmebaasi lisama juhtumid, kui ELi turult on avastatud võltsitud ravimid.

 Andmete töötlemine ravimite liikumistee tuvastamise eri etappidel peaks toimuma 
vastavalt ühenduse ja liikmesriikide teabekaitseseadustele ning andmeid ei tohiks 
avaldada kaubanduslikel eesmärkidel kasutamiseks.

 Ravimite võltsimine on raske organiseeritud kuritegu, mis seab ohtu inimelusid. 
Seetõttu peaksid seda kajastama ka võltsimise eest määratavad karistused. 
Subsidiaarsuse põhimõtet rikkumata peaks karistustega seotud sätteid direktiivis 
karmistama.

 Pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009 on komiteemenetluse nõue 
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aegunud. Seetõttu peaks komiteemenetlusega seotud sätted asendama sätetega, mis 
viitaksid Euroopa Liidu toimimise lepingus kehtestatud uuele menetlusele (EÜ 
asutamislepingu artiklid 290 ja 291). Seda küsimust on palutud selgitada vastutava 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kogemus näitab, et kui tarbijad 
ostavad ravimeid interneti teel, ei saa nad 
alati nende päritolu õigsust kontrollida. 
Komisjon peaks koos ameti ja 
liikmesriikidega käivitama kampaaniad, 
et teavitada tarbijaid ohtudest, mis 
varitsevad neid ravimite ostmisel 
internetist litsentsita veebisaitidelt. Lisaks 
peaks komisjon iga kahe aasta tagant 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande direktiivis kehtestatud 
meetmete mõju ning edaspidise 
ühtlustamise vajaduse kohta, keskendudes 
eelkõige ravimite müügile internetis, 
mistõttu otsus, kas lubada ravimite müüki 
internetis, jääb iga liikmesriigi teha..

Selgitus

Suurem osa võltsitud tooteid jõuavad turule illegaalsete veebilehtede kaudu. Tarbijatel peaks 
olema võimalus internetist turvaliselt ravimeid hankida, mistõttu otsustab iga liikmesriik ise, 
kas anda luba ravimite müügiks internetis kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, võttes 
arvesse asjaomaseid Euroopa õigusakte.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist peaks komisjon koostöös 
ameti ja liikmesriikide ametivõimudega 
käivitama kampaaniaid, et teavitada 
tarbijaid ja tõsta nende teadlikkust 
võltsitud ravimite ostmisega kaasnevatest 
ohtudest, keskendudes eelkõige ehtsuse 
tuvastamise meetmetele ja 
turvaelementidele (nagu hologrammid ja 
ohutuspitserid) ravimite pakenditel või 
mujal.

Selgitus

Võltsitud ravimite hulga suurenemine viitab sellele, et tarbijad ei ole teadlikud riskidest, mis 
kaasnevad võltsitud ravimite ostmisega, eriti ebaseaduslike veebilehtede kaudu. Üks 
teadaolev probleem on see, et tarbijad ei ole kursis kehtivate seadustega. Hästi informeeritud 
tarbijad võiksid aidata tuvastada võltsitud ravimeid, mis turul liiguvad. 

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Komisjon peaks iga kahe aasta järel 
esitama tervikliku hinnangu 
käsimüügiravimite olukorra kohta, 
keskendudes küsimusele, kas ja kuidas 
peaks direktiiv hõlmama ka käsimüüki.

Selgitus

Käsimüügiravimitega seotud võimalikke ohte on vaja täiendavalt hinnata, enne kui otsustada, 
kas need hõlmata käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liidu kodanikke tuleks 
teavitada ohust, mida kujutab nende 
tervisele toodete tellimine kontrollimata 
veebisaitidelt internetis või 
ebaseaduslikust tarneahelast. Komisjon 
peaks koos liikmesriikidega ja koostöös 
patsientide ning 
tarbijaorganisatsioonidega võtma 
meetmeid, et suurendada üldsuse 
teadlikkust ohtudest, mis on seotud 
ravimite ostmisega internetist.

Selgitus

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Muudatusettepanek 5

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 

(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.
Kõigi osalejate suhtes tuleks kohaldada 
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proportsionaalseid eeskirju vältimaks kõigi 
praktiliste vahenditega võimalust, et 
ravimid, mis on olemuse, taustandmete või 
päritolu poolest võltsitud, jõuaksid
ühenduse seaduslikku tarneahelasse.

proportsionaalseid eeskirju vältimaks kõigi 
praktiliste vahenditega võimalust, et 
ravimid, mis on olemuse, taustandmete või 
päritolu poolest võltsitud, võiksid jõuda
ühenduse seaduslikku tarneahelasse.

Selgitus

Müügiahela kõigi osaliste suhtes peaksid kehtima samad eeskirjad, samal tasemel nõuded 
ning vastutus, et tagada ravimite identifitseerimine, ehtsus ja katkematu liikumistee tehasest 
tarbijani.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Selleks, et võtta arvesse uusi 
riskiprofiile ning samas tagada ravimite 
siseturu toimimine, tuleks kehtestada 
turvaelemendid, millega tagatakse 
retseptiravimite identifitseerimine ja 
ehtsuse tõestamine ning nende jälgitavus 
ühenduse tasandil. Retseptiravimite 
kohustuslike turvaelementide kehtestamisel 
tuleb võtta arvesse teatavate toodete või 
tootekategooriate, nagu geneerilised 
ravimid, eripära. Siia hulka kuulub risk, et 
neid võltsitakse nende hinna tõttu, 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. 
Turvaelemendid (välja arvatud 
seerianumbrid) tuleks koondada 
kategooriatesse, mis põhinevad 
samaväärsusel ja üldiselt peaksid 
tootmisloa omanikud igas kategoorias 
võtma kasutusele konkreetse elemendi või 
elemendid. Turvaelemente tuleks pidada 
võrdväärseteks, kui need tagavad samal
tasemel kaitse seoses ravimi ehtsuse 
tõestamise, rikkumise puudumise ja 
vajaduse korral identifitseerimisega, ning 
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kui neid on tehniliselt sama raske 
kopeerida.

Selgitus

Samal tasemel kaitse tagamiseks on vaja täpsustada selliste samaväärsete turvaelementide 
kasutamise ulatust, mille eesmärk on nende eemaldamisel tagada retseptiravimite 
identifitseerimine, ehtsuse tõestamine ja liikumistee jälgitavus. Need tuleks koondada 
vastavalt keerukusele ja nende eemaldamisel (või katmisel) tuleb nad asendada sarnase 
turvaelemendiga, mis pakub samal määral kaitset ning on sama keerukas.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kavandatavaid ohutusmeetmeid ja 
andmeid, mis on kogutud ravimite 
koostise tuvastamise, neile loa andmise ja 
nende liikumistee kindlaks tegemise 
käigus, tuleks kasutada vastavalt liidu ja 
liikmesriikide kehtivatele 
andmekaitseseadustele. See puudutab eriti 
teavet turustuskanalite kohta.

Selgitus

Andmekaitse nõudeid tuleb täita. Eriti müügilubade omanikud võivad kaubanduslikel 
eesmärkidel ära kasutada teavet turustuskanalite kohta, nii et seda ei tohiks neile avaldada.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid tegema 
koostööd Europoliga kohtu ja 
politseikoostöö valdkonnas, kaasa arvatud 
kehtivate piirangute kohaldamisel 
ravimite ebaseadusliku internetimüügi 
suhtes.
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Selgitus

Liikmesriikide koostöö, sealhulgas heade tavade ja tehnilise oskusteabe vahetamine, on 
olulisel kohal võitluses ravimite ebaseadusliku internetikaubanduse vastu. Selline koostöö 
peaks siiski hõlmama ka Europoli, millel on märkimisväärne tehniline kompetentsus 
küberkuritegevuse vastu võitlemisel ELi tasandil.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. -1) Artiklis 1 lisatakse lõike 5 järele lõige 
5a:
"5 a. Võltsitud ravim:

ravim, mille puhul on tahtlikult võltsitud:

a) omadusi, sealhulgas pakendit, silti, 
nime, koostist, sealhulgas abi- ja 
toimeaineid, ning kogust; ning/või
b) päritolu, sealhulgas tootjat, tootjariiki, 
päritoluriiki, turuleviimise loa omanikku; 
ning/või
c) taustandmeid, sealhulgas tarnevõrgu 
kindlakstegemist võimaldavaid registreid 
ja dokumente.
Patentidega seotud rikkumisi või vaidlusi 
tuleks eristada ravimite võltsimisest. 
Ravimeid (kas geneerilisi või 
margitooteid), millele ei ole antud 
kõnealuses riigis müügiluba, kuid mis on 
lubatud mujal, ei peeta võltsinguteks.
Madala kvaliteediga partiisid või 
kvaliteedivigadega või heale tootmistavale 
/ heale turustamistavale mittevastavaid 
legitiimseid ravimeid ei peeta 
võltsinguteks.
Komisjonile jääb õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesoleva 
määratluse täiendamiseks vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule ning/või 
rahvusvahelistele kokkulepetele. Need 
aktid, mille eesmärk on muuta käesoleva 
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direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades 
neid, võetakse vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 osutatud 
korras.”

Selgitus

Õiguskindluse ja selguse huvides võiks direktiivi tekstis määratleda mõiste „võltsitud ravim“.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Artikli 2 lõike 3 järele lisatakse 
järgmine lõige 3 a: 
"3 a. „3 a. Ükski direktiivi säte ei 
kahjusta liikmesriikide õigust kehtestada 
piiranguid või keeldusid retseptiravimite 
internetimüügile.”

Selgitus

Valdav osa liikmesriikidest on seadnud retseptiravimite internetimüügile piirangud. Tänu 
sellistele piirangutele on võltsijatel muu hulgas vähem võimalusi võltsitud ravimeid laiale 
avalikkusele kättesaadavaks teha. Rahvatervise huvides ja vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele tuleks selliste piirangute seadmise õigus alles jätta.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2) Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemendid ei tohi olla osaliselt või 
täielikult eemaldatud või kaetud, välja 
arvatud juhul, kui ravimi koostis, ehtsus ja 
liikumistee on tagatud ning järgmised 
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tingimused on täidetud:

Selgitus

Turvameetmed peaksid tagama ravimi identifitseerimise, ehtsuse ja katkematu liikumistee 
jälgitavuse tehasest tarbijani. Ravimite koostis, ehtsus ja liikumistee peavad igal juhul olema 
tagatud. 

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tootmisloa omanik märgib 
välispakendil selgelt selle, kui esmane 
turvaelement on osaliselt või täielikult 
eemaldatud või kui see on kaetud;

Selgitus

Kui esmased turvaelemendid on eemaldatud ja asendatud, tuleb patsiente ja teisi tarneahela 
osalisi selgelt teavitada pakendil asuva sildi abil.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ravimimüügiahela keerukus.

Selgitus

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
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with the number of players involved in the distribution of a specific product group.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võltsimisjuhtumite arv kolmandates 
riikides ja ühenduses;

b) võltsimisjuhtumite arv kogu maailmas, 
eelkõige Euroopa Liidus;

Selgitus

Paljudes kolmandates riikides on olukord seoses pädevate asutuste järelevalve ning 
intellektuaalomandi austamisega Euroopa omast väga erinev.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelementide (peale seerianumbrite) 
kasutamiseks määratakse kindlaks üks või 
mitu elementide kategooriat, mida peab 
kasutama kõnealuste toodete või toodete 
kategooriate puhul. Komisjoni 
farmaatsiakomitee määrab kindlaks 
võrdväärsel tasemel tõhusate ja 
kasuteguriga turvaelementide kategooriad 
ning sama kategooria elemente peetakse 
käesoleva artikli lõike 2 punkti b mõistes 
võrdväärseteks. Tootmisloa omanikel on 
õigus otsustada, millist konkreetset 
elementi või elemente selle kategooria 
piires kasutada, välja arvatud juhul, kui 
komisjon täpsustab põhjused, mis 
nõuavad teatava turvaelemendi 
kasutamist.
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Selgitus

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Liikmesriigid tagavad, et austatakse 
ravimite tõestamise eesmärgil 
kasutatavate turvaelementide kaudu 
saadavate andmete omandilist kuuluvust 
ja konfidentsiaalsust. Eriti ei tohi 
avaldada teavet turustuskanalite kohta, 
mida võidakse kasutada kaubanduslikel 
eesmärkidel.

Selgitus

Andmekaitse nõudeid tuleb täita. Eriti müügilubade omanikud võivad kaubanduslikel 
eesmärkidel ära kasutada teavet turustuskanalite kohta, nii et seda ei tohiks neile avaldada.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse vähemalt järgmist:
a) süsteemi kulutasuvust, et tagada kõigi 
kehtestatud meetmete põhinemine kulude-
tulude analüüsil; 
b) meetmetega seotud kulude jagamist 
proportsionaalselt kõigi müügiahela 
osaliste vahel ning nende sidumist 
asjaomase ravimi hinnaga; 
c) süsteemi sõltumatust ning õigustatud 
huvi kaitsta konfidentsiaalset äriteavet 
ning tööstus- ja kaubandusomandi 
õiguste ja isikuandmete kaitset.

Selgitus

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

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

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Muudatusettepanek 18

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

4 a) Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse samuti 
tootmisloa omanikule, kes eemaldab 
osaliselt või täielikult või katab 
turvaelemendi, mida kasutatakse 
vabatahtlikult selliste ravimite puhul, 
mille suhtes esmane tootja nõuab 
arstiretsepti käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud eesmärgil.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) Komisjon käivitab koostöös 
ravimiameti ja liikmesriikide 
ametivõimudega teabekampaania. 
Kampaania peaks suurendama 
tarbijateadlikkust juba kehtivatest ehtsuse 
tuvastamise meetmetest, turvaelementidest 
(nagu hologrammid ja ohutustihendid)
ravimipakenditel ja ohtudest, mis 
kaasnevad võltsitud ravimite ostmisega. 
Eriti keskendutakse loa ja litsentsita 
võrguallikatele.

Selgitus

Võltsitud ravimite hulga suurenemine viitab sellele, et tarbijad ei ole teadlikud riskidest, mis 
kaasnevad võltsitud ravimite ostmisega, eriti ebaseaduslike veebilehtede kaudu. Hästi 
informeeritud tarbijad võiksid aidata tuvastada võltsitud ravimeid, mis turul liiguvad. 

Muudatusettepanek 20

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



PE438.139v02-00 16/23 AD\809093ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85c

Komisjon asutab koos liikmesriikidega 
akrediteeritud internetiapteekide registri 
ning sertifitseerib selle. Registrit saab 
kasutada avaliku andmebaasi kaudu.
Komisjon loob liidu kvaliteeditõendi logo, 
mis lisatakse seaduslike internetiapteekide 
veebilehtedele. 
Komisjon tagab, et ükski akrediteerimata 
apteek ei kasuta liidu logo ega kauple 
siseturul ravimitega.

Selgitus

Tuleb tugevdada tarbijate usaldust ravimite ostmise vastu internetiapteekidest ning tuleb 
vähendada võltsitud ravimite müüki internetis.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85d

Komisjon ja liikmesriigid võtavad vastu 
delegeeritud õigusaktid, et suurendada 
üldsuse teadlikkust ohtudest, mis on 
seotud ravimite ostmisega internetist, 
sealhulgas: 
– hoiatused, mis ilmuvad otsingumootori 
internetilehele juhul, kui internetist 
otsitakse ravimeid; 
– teabekampaaniad koostöös 
liikmesriikide ning patsientide ja tarbijate 
organisatsioonidega; 
– käepärased nimekirjad akrediteeritud 
internetiapteekidest;
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Need aktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades neid, võetakse vastu Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 290 
osutatud korras.

Selgitus

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines.

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Muudatusettepanek 22

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 või 
hea hulgimüügitava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi. Teabesse 
lisatakse, milliseid põhimõtteid, suuniseid 
ja eeskirju täpsemalt ei järgitud. Samuti 
lisatakse andmebaasi juhtumid, kui 
ühenduse turult on avastatud 
võltsravimeid.

Selgitus

Ühenduse andmebaasi jõudev teave peaks olema võimalikult täpne. 
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad karistused, mida
kohaldatakse käesolevale direktiivile 
vastavalt vastu võetud riiklike normide
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Sätestatud karistused
peavad oleva tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teevad 
kõnealused sätted komisjonile teatavaks 
hiljemalt [sisesta täpne kuupäev, 18 kuud 
pärast avaldamist], samuti teatavad nad 
viivitamata kõigist nende hilisematest 
muudatustest.

Ilma et see piiraks subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaldamist, kehtestavad
liikmesriigid eeskirjad karistuste kohta, 
mida rakendatakse käesoleva määruse 
sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende kohaldamise 
tagamiseks. Kohaldatavate karistuste, ka 
kriminaalkaristuste puhul võetakse 
arvesse ohtu, mida ravimite võltsimine 
kujutab rahva tervisele. Määratavad
karistused on ühtlustatud, tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad, ning neid 
määratakse muu hulgas järgmiste 
tegevuste eest:
1) võltsitud ravimite, toimeainete, 
abiainete, osade, materjalide ja lisade 
tootmine;
2) võltsitud ravimite, toimeainete, 
abiainete, osade, materjalide ja lisade 
tarnimine või tarnimiseks pakkumine, 
sealhulgas vahendamine, nendega 
kaubitsemine, nende laos hoidmine, 
importimine ja eksportimine;
3) valedokumentide valmistamine või 
dokumentide võltsimine;
4) mõnele eespool nimetatud tegevusele 
kaasa aitamine või sellele õhutamine;
5) mõne eespool nimetatud tegevuse 
üritamine.
Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
komisjonile teatavaks hiljemalt [sisesta 
täpne kuupäev, 18 kuud pärast 
avaldamist], samuti teatavad nad 
viivitamata kõigist nende hilisematest 
muudatustest.
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Selgitus

Ravimite võltsimine on tõsine organiseeritud kuritegevus, mis seab ohtu inimelusid. Seetõttu 
peaksid seda kajastama ka võltsimise eest määratavad karistused. Kohaldatavate karistuste 
eeskirjade sätestamisel tuleb arvesse võtta ohtu, mida võltsitud ravimid kujutavad rahva 
tervisele. Karistused peaksid seetõttu olema rangemad nendest, mida kohaldatakse teiste 
kaupade või toodete võltsimise puhul.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118b a
Komisjon loob komisjoni, EMEA ja 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelise 
võrgustiku ning kaasab patsientide ja 
tarbijate organisatsioonid, et tagada 
teabevahetus meetmete osas, mis võetakse 
võitluses ravimite võltsimise vastu, 
sealhulgas kehtivate karistussüsteemide 
osas. 

Selgitus

Selleks et õigesti mõista võltsitud ravimite nähtust, nt tegureid, mis viivad võltsitud ravimite 
ostmiseni, ning et tulemuslikult võltsimise vastu võidelda, tuleb kindlasti teha koostööd 
patsientide organisatsioonidega. Viimasest võib abi olla olulise info kogumisel patsientide 
käitumise kohta, nt põhjuste kohta, miks võltsitud ravimeid ostetakse. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 127 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 127c
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Komisjon esitab 30. juuniks 2012 ja 
edaspidi iga kahe aasta tagant Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
direktiivis kehtestatud meetmete mõju ja 
edaspidise ühtlustamise vajaduse kohta. 
Selleks peab komisjon hindama, kas oleks 
tarvis ühtlustamist ravimite käsimüügi ja 
interneti kaudu müümise osas. Lisaks 
hinnatakse võltsitud ravimite turule 
pääsemise kohti ja käsimüügiga seotud 
ohtusid. Aruandele võib lisada 
asjakohaseid õigusloomega seotud 
ettepanekuid. Vajaduse korral teeb 
komisjon õigusloomega seotud ettepaneku 
käsimüügiravimite kaasamiseks 
direktiivi.”

Selgitus

Suurem osa võltsitud tooteid jõuavad turule illegaalsete veebilehtede kaudu. Tarbijatel peaks 
olema võimalus osta ravimeid ohutult interneti teel ja käsimüügist. Pealegi on vähe teavet 
selle kohta, kust ja millal võltsravimid kõige tõenäolisemalt seaduslikku tarneahelasse 
jõuavad.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) sätteid, mis on vajalikud käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõike 9 nõuete 
täitmiseks seoses käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
54a lõikega 5 ja artikli 54a lõikega 2 ja 
artikli 54a lõikega 3, kui neile on viidatud 
artikli 54a lõikes 5, alates [sisesta täpne 
kuupäev, 6 kuud pärast käesoleva 
direktiivi avaldamist];

Selgitus

Võttes arvesse järjest suurenevat ohtu, mida kujutavad patsientidele võltsitud ravimid, on 
hädavajalik, et enne direktiivi jõustumist võetaks kasutusele ajutised meetmed patsientide 
turvalisuse suurendamiseks. Ajutiste meetmetega tuleks muu seas nõuda, et tootmisloa 
omanikud (sealhulgas ümberpakkijad), kes eemaldavad või katavad kinni avalikud 
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turvaelemendid, mida esmane tootja on kasutanud vabatahtlikult, peavad need asendama 
samaväärsete avalike turvaelementidega ning nad tuleks rangelt vastutusele võtta, kui nende 
tegevuse tulemusel satub tarneahelasse võltsinguid. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 ja 8 nõuete täitmiseks alates [sisesta 
täpne kuupäev, 48 kuud pärast avaldamist].

Selgitus

Võttes arvesse järjest suurenevat ohtu, mida kujutavad patsientidele võltsitud ravimid, on 
hädavajalik, et enne direktiivi jõustumist võetaks kasutusele ajutised meetmed patsientide 
turvalisuse suurendamiseks. Ajutiste meetmetega tuleks muu seas nõuda, et tootmisloa 
omanikud (sealhulgas ümberpakkijad), kes eemaldavad või katavad kinni avalikud 
turvaelemendid, mida esmane tootja on kasutanud vabatahtlikult, peavad need asendama 
samaväärsete avalike turvaelementidega ning nad tuleks rangelt vastutusele võtta, kui nende 
tegevuse tulemusel satub tarneahelasse võltsinguid. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sätteid, mis on vajalikud käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõike 9 nõuete 
täitmiseks, välja arvatud seoses käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 54a lõikega 5 ja artikli 
54a lõikega 2 ja artikli 54a lõikega 3, kui 
neile on viidatud artikli 54a lõikes 5, 
alates [sisesta täpne kuupäev, 48 kuud 
pärast käesoleva direktiivi avaldamist].

Selgitus

Võttes arvesse järjest suurenevat ohtu, mida kujutavad patsientidele võltsitud ravimid, on 
hädavajalik, et enne direktiivi jõustumist võetaks kasutusele ajutised meetmed patsientide 
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turvalisuse suurendamiseks. Ajutiste meetmetega tuleks muu seas nõuda, et tootmisloa 
omanikud (sealhulgas ümberpakkijad), kes eemaldavad või katavad kinni avalikud 
turvaelemendid, mida esmane tootja on kasutanud vabatahtlikult, peavad need asendama 
samaväärsete avalike turvaelementidega ning nad tuleks rangelt vastutusele võtta, kui nende 
tegevuse tulemusel satub tarneahelasse võltsinguid. 
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