
AM\804410ET.doc PE439.069v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2008/0261(COD)

22.2.2010

MUUDATUSETTEPANEKUD
11–56

Arvamuse projekt
Regina Bastos
(PE438.139v01-0)

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
(KOM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE439.069v01-00 2/36 AM\804410ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\804410ET.doc 3/36 PE439.069v01-00

ET

Muudatusettepanek 11
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Varasemad kogemused näitavad, et 
selliseid ravimeid ei turustata mitte ainult 
ebaseaduslike tarneahelate kaudu, vaid et 
need jõuavad patsiendini ka seaduslike 
tarneahelate kaudu. See kujutab tõsist ohtu 
inimeste tervisele ning võib viia patsientide 
usalduse puudumiseni seaduslike 
tarneahelate suhtes. Direktiivis 
2001/83/EÜ sisalduvaid eeskirju tuleks 
seetõttu muuta, et need vastaksid sellisele 
kasvavale ohule.

(3) Varasemad kogemused näitavad, et 
selliseid ravimeid ei turustata mitte ainult 
ebaseaduslike tarneahelate kaudu, vaid et 
need jõuavad patsiendini ka seaduslike 
tarneahelate kaudu. See kujutab tõsist ohtu 
inimeste tervisele ning võib viia patsientide 
usalduse puudumiseni seaduslike 
tarneahelate suhtes. Selle põhjuseks on 
intellektuaalomandi õiguste puudulik 
jõustamine ELis. Intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise parandamine on 
vajalik siseturu kõigis sektorites, et 
takistada võltsimist üldiselt ning eelkõige 
võltsitud ravimite tootmist. Direktiivis 
2001/83/EÜ sisalduvaid eeskirju tuleks 
seetõttu muuta, et need vastaksid sellisele 
kasvavale ohule.

Or. nl

Selgitus

Võltsitud ravimid satuvad seaduslikesse turustuskanalitesse seetõttu, et ELis on 
intellektuaalomandi õiguste jõustamine puudulik. Seetõttu on hädavajalik neid õigusi kaitsta, 
mitte ainult võltsitud ravimite tootmise ja müügi takistamiseks, vaid igasuguse võltsimise 
lõpetamiseks.

Muudatusettepanek 12
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjon peaks koostöös Euroopa 
Ravimiameti ja liikmesriikide 
ametivõimudega käivitama kampaania, et 
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teavitada tarbijaid juba kehtivatest 
ehtsuse tuvastamise meetmetest, avalikest 
turvaelementidest (nagu ohutuspitserid) 
ravimipakenditel ning võltsitud ravimite 
ostmisega kaasnevatest ohtudest. 
Kampaania peaks eelkõige tõstma 
tarbijate teadlikkust ohtudest, mis 
kaasnevad ravimite ostmisega loa ja 
litsentsita võrguallikatest.

Or. en

Selgitus

Hästi informeeritud tarbijad võiksid aidata tuvastada turul liikvel olevaid võltsitud ravimeid, 
olles teadlikud ja tähelepanelikud. Kuid avalikud ja salajased turvaelemendid on erinevad. 
Kõiki elemente ei saa avalikustada, sest võltsija saab siis kasutada sama teavet. Salajasi 
turvaelemente ei ole palja silmaga näha. Hologrammid on välja jäetud, sest neid on võimalik 
kergelt kopeerida, mistõttu ei paku nad erilist kaitset.
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Muudatusettepanek 13
Regina Bastos

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 Euroopa 
Ravimiameti 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..

Or. pt

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.
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Muudatusettepanek 14
Regina Bastos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist peaks komisjon koostöös 
Euroopa Ravimiameti 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.

Or. pt

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 15
Regina Bastos

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.

Or. pt
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 16
Barbara Weiler

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.

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 17
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

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 18
Regina Bastos

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 
turvaelemendid, millega tagatakse 
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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.

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, 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.
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 
kui neid on tehniliselt sama raske 
kopeerida.

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Selgitus

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Muudatusettepanek 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidel peaks kõigi 
asjaomaste osalistega koostöös olema 
vabadus kindlaks määrata, milliseid 
konkreetseid ravimite ehtsuse tõestamise 
aspekte peavad nad oma 
ravimimüügisüsteemis sobivamaks, 
pidades meeles käesolevas direktiivis 
sätestatud turvaelemente. 

Or. el

Selgitus

Käesolevas direktiivis nõutakse, et ravimipakendile lisatakse turvaelemendid, et hulgimüüjad 
ja farmatseudid suudaksid ravimite ehtsust tuvastada. Ehtsuse kontrollimise menetluse 
erisused tuleks sätestada riiklikul tasandil kooskõlas iga riigi nõuetega ravimite müügivõrgu 
osas. Tuleb tunnustada juba elluviidud ja elluviidavaid riiklikke algatusi.

Muudatusettepanek 21
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
määrata koostöös sidusrühmadega 
kindlaks ravimite ehtsuse tõestamise 
eriaspektid, mida nad peavad ravimite 
turustussüsteemi seisukohalt parimaks, 
võttes arvesse käesoleva direktiiviga 
vastuvõetud turvaelemente.

Or. en
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Selgitus

Direktiiviga nõutakse ravimite pakenditele turvaelementide lisamist, tänu millele on võimalik 
hulgimüüjatel ja farmatseutidel ravimite ehtsust tõestada. Tõestamisprotsessi eripärad tuleks 
kindlaks määrata riiklikul tasandil ja vastavalt sellele, millised on vastava riigi 
ravimimüügisüsteemi vajadused. Tuleb tunnustada juba elluviidud ja elluviidavaid riiklikke 
algatusi.

Muudatusettepanek 22
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Et patsiente õigel ajal võltsitud 
ravimitega kaasnevate riskide eest kaitsta, 
tuleks tootmisloa omanikult, kes 
vabatahtlikult lisatud turvaelemendid 
osaliselt või täielikult eemaldab või kinni 
katab, nõuda selliste turvaelementide 
asendamist samaväärsete 
turvaelementidega, mille eesmärk on 
tagada retseptiravimite identifitseerimine, 
ehtsuse tõestamine ja jälgitavus kohe 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 

Or. en

Muudatusettepanek 23
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid
märgistab, pakendab või teeb muudatusi 
ravimi märgistuses või pakendil, peab 
omama tootmisluba. Et turvaelemendid 
oleksid tõhusad, võiksid neid kõrvaldada,
asendada või kinni katta üksnes 
tootmislubade omanikud rangete 
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tingimuste alusel. Nende karmide 
tingimuste eesmärk on takistada võltsitud 
ravimite sattumist müügiahelasse ning 
need tingimused kajastavad tootmisloa 
omanike vastutuskohustust ravimi algse 
tootja ning müügiloa omaniku 
vastutuskohustust toodete tarbijate ees.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et patsiente õigel ajal võltsitud 
ravimitega kaasnevate riskide eest kaitsta, 
tuleks tootmisloa omanikult, kes 
vabatahtlikult lisatud turvaelemendid 
osaliselt või täielikult eemaldab või kinni 
katab, nõuda selliste turvaelementide 
asendamist samaväärsete 
turvaelementidega, mille eesmärk on 
tagada retseptiravimite identifitseerimine, 
ehtsuse tõestamine ja jälgitavus kohe 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Selgitus

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Muudatusettepanek 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kehtivate piirangute kohaldamisel 
ravimite ebaseadusliku internetimüügi 
suhtes peaksid liikmesriigid tegema 
koostööd, k.a Europoli abil.

Or. el

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 27
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kehtivate piirangute kohaldamisel 
ravimite ebaseadusliku internetimüügi 
suhtes peaksid liikmesriigid tegema 
kohtu- ja politseivaldkonnas koostööd, k.a 
Europoli abil. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid saavad ravimite ebaseadusliku internetimüügi vastu võitlemisel teha laialdast 
koostööd, sealhulgas vahetada häid tavasid ja tehnilist oskusteavet. See koostöö peaks 
hõlmama ka Europoli, millel on märkimisväärne kompetentsus Euroopa küberkuritegevusega 
seotud valdkondades.
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Muudatusettepanek 28
Barbara Weiler

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 lõike 2 järele lõige 
2 a:
„2 a. Võltsitud ravim: ravim, koostisaine, 
abiaine või nende osa, mille puhul on 
tahtlikult ja / või pettuse eesmärgil 
moonutatud: 
a) selle olemust, sealhulgas pakendit ja 
märgistust, nime, koostist ükskõik millise 
komponendi suhtes ja toimeainekogust 
ning/või 
b) selle päritolu, sealhulgas tootjat, 
tootjariiki, päritoluriiki, müügiloa 
omanikku ning/või 
c) selle taustandmeid, sealhulgas 
müügivõrguga seotud registreid ja 
dokumente.
Käesolev määratlus ei piira intellektuaal-
ja tööstusomandi õiguse kohaldamist.”

Or. en

Selgitus

Ametliku määratluse lisamine pakub täiendavat õiguskindlust ning võimaldab liikmesriikidel 
direktiivi sätteid ühtlasemalt haldusnormide ja kriminaalkaristuste kaudu jõustada. 
Määratluses peaks sisalduma tahtliku võltsimise või moonutamise mõiste. 
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Muudatusettepanek 29
Antonyia Parvanova

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 lõike 2 järele lõige 
2a:
„2 a. Võltsitud ravim: 
igasugune toode, mille puhul on võltsitud 
(1) selle olemust (2) ja/või päritolu (3).
See määratlus hõlmab toodet ennast, selle 
pakendit või muud pakendi või 
märgistamisega seotud infot. 
Võltsitud ravim võib olla nii margitoode 
või geneeriline. Võltsitud ravimid võivad 
olla tooted, mis sisaldavad õigeid 
koostisosi/komponente (4), valesid 
koostisosi/komponente, millel puuduvad 
toimeained, mille toimeaine kogused on 
valed või mille pakend on võltsitud.
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.
Märkused:
(1) Ravimite võltsimine toimub petturlikel 
eesmärkidel ja tahtlikult. Kuriteokavatsus 
ja/või kuritahtlik hooletus on tegurid, 
mida võetakse kohtumenetluses karistuse 
määramisel arvesse.
(2) See hõlmab kõiki eksitavaid väiteid 
seoses nime, koostise, toimeainekoguse 
või muude osadega.
(3) See hõlmab ka kõiki eksitavaid väiteid 
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seoses tootja, tootjariigi, päritoluriigi, 
müügiloa omaniku või müügiahela kohta. 
(4) See viitab ravimi kõikidele 
komponentidele.”

Or. en

Selgitus

On vaja selget võltsitud ravimite määratlust, et suunata võltsimise vastane võitlus otse 
probleemi lätteni ning et vältida arusaamatusi võltsitud ravimite ja patendivaidluste või 
madala kvaliteediga toodete vahel.

Muudatusettepanek 30
Regina Bastos

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, müügiloa omanikku; 
ning/või
c) taustandmeid, sealhulgas tarnevõrgu 
kindlakstegemist võimaldavaid registreid 
ja dokumente.
Komisjonile jääb õigus täiendada seda 
määratlust vastavalt tehnika ja teaduse 
arengule ning/või rahvusvahelistele 
kokkulepetele.”

Or. pt

Selgitus

Õiguskindluse huvides võiks direktiivi tekstis määratleda mõiste „võltsitud ravim”.
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Muudatusettepanek 31
Ashley Fox

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; 
b) päritolu, sealhulgas tootjat, tootjariiki, 
päritoluriiki, turuleviimise loa omanikku; 
c) taustandmeid, sealhulgas tarnevõrgu 
kindlakstegemist võimaldavaid registreid 
ja dokumente. 
Komisjon ajakohastab seda määratlust 
koos ameti ja riigiasutustega vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule ning 
rahvusvahelistele kokkulepetele. 
Käesolev määratlus ei piira intellektuaal-
ja tööstusomandi õiguse kohaldamist. 
Määratlus ei hõlma tootmisvigu.”

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse ja selguse huvides on vaja võltsitud ravimite määratlust, sest praegu valitseb 
segadus selle osas, mis nende ravimite hulka kuuluvad. Käesolev direktiiv peaks keskenduma 
rahvatervisele tekitatavatele tagajärgedele ning mitte tegelema intellektuaalomandi- või 
patendiõigustega seotud võimalike probleemidega ega tootmisvigadega.
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Muudatusettepanek 32
Ashley Fox

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. Ükski direktiivi säte ei kahjusta 
liikmesriikide õigust kehtestada 
piiranguid või keeldusid retseptiravimite 
internetimüügile.”

Or. en

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 33
Barbara Weiler

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. Turvaelemendid on 
kohustuslikud kõigile ravimitele, mis on 
loetletud ravimite piiratud nimekirjas, mis 
loodi ja arendati komisjoni ja 
liikmesriikide koostöös, konsulteerides 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide 
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organisatsioonidega.”

Or. en

Selgitus

Iga ravimi riskianalüüs nõuab väga kalleid tehnoloogiaid ning see võib mõjutada kõnealuse 
ravimi hinda, mis omakorda suurendab selle ravimi võltsimise riski. Seetõttu on vaja luua 
reguleerimisalasse kuuluvate ravimite piiratud nimekiri. 

Muudatusettepanek 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

turvaelemendid, mis võimaldavad ravimit, 
välja arvatud radiofarmatseutilisi 
preparaate, identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.

Or. el

Selgitus

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Muudatusettepanek 35
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) hoida lisakulud nii madalad kui 
võimalik ning hajutada lisakulud kogu 
müügiahela piires.

Or. en

Selgitus

Lisakulude võimalikult madalal hoidmisest ei piisa, et tagada väga kallite ravimite üldine 
kättesaadavus. On äärmiselt oluline tagada, et uute kavandatud turvameetmete kulusid ei 
kannaks lõpuks patsient ning et need kulud jaguneksid mööda kogu tarneahelat tööstuse, 
hulgimüüjate ja ravimite toimeainete tootjate vahel.

Muudatusettepanek 36
Barbara Weiler

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 omanikud märgivad 
välispakendil selgelt selle, kui esmane 
turvaelement on osaliselt või täielikult 
eemaldatud või kui see on kaetud;

Or. en

Selgitus

Kui esmased turvaelemendid on eemaldatud ja asendatud, tuleb patsiente ja teisi tarneahela 
osalisi selgelt teavitada pakendil asuva sildi abil.
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Muudatusettepanek 37
Regina Bastos

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 
tingimused on täidetud:

Or. pt

Selgitus

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

Muudatusettepanek 38
Pablo Arias Echeverría

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

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 järgmised tingimused on 
täidetud ja ravimi ainuomane koostis, 
ehtsus ja liikumistee on tuvastatud:

Or. en

Selgitus

Ainsad turvaelemendid, mis võimaldavad selgelt tõestada individuaalse paki ehtsust ning 
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liikumisteed, on sellised, mis tuvastavad iga paki eraldi.

Muudatusettepanek 39
Ashley Fox

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

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 
turvaelement eemaldatakse, asendatakse 
või kaetakse, siis tuleks käesolevat 
tingimust kohaldada ka uue 
turvaelemendi suhtes, välja arvatud juhul, 
kui esmane turvaelement on varjatud ning 
seda ei ole võimalik seetõttu ära tunda.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et paralleelkaubandusega tegelejad kasutavad ümberpakendamisel võrdväärseid 
turvaelemente, tuleb direktiivis kehtestada vastavalt teatavatele kriteeriumidele võrdväärsete 
omaduste erinevad kategooriad, tunnistades asjaolu, et varjatud turvaelemente ei saa ilma 
eelneva teabeta tõendada.

Muudatusettepanek 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed. Kuid enne konkreetsete 
meetmete kavandamist vastavalt artikli 54 
punktile o korraldab komisjon avaliku 
hinnangu kehtivate turvaelementide 
kulude ja tulude kohta ja konsulteerib 
nimetatud turvaelementide kasutuselevõtu 
ja kasutamisega seotud osalistega.

Or. el

Selgitus

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data 
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Muudatusettepanek 41
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed. Enne kui kavandatakse 
konkreetseid meetmeid vastavalt artikli 54 
punktile o, korraldab komisjon avaliku 
mõjuhinnangu kehtivate turvaelementide 
kulude ja tulude kohta, samuti
konsultatsiooni nimetatud 
turvaelementide kasutuselevõtu ja 
kasutamisega seotud osalistega.

Or. en
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Selgitus

Ravimite tõestamiseks turvaelementide abil on mitmeid võimalusi, näiteks ühemõõtmeline 
kood, andmemaatriks, plommid, hologrammid, raadiosagedustuvastus jne. Riiklikul tasandil 
on alustatud katseprojekte nende elementide kasulikkuse hindamiseks. Enne konkreetse 
turvaelemendi väljavalimist peaks komisjon korraldama mõjuhinnangu, et hinnata turul 
olevate turvaelementide häid ja halbu külgi, samuti tuleks arvesse võtta varasemat kogemust 
ning katseprojektide tulemusi.

Muudatusettepanek 42
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ravimimüügiahela keerukus.

Or. en

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 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group.

Muudatusettepanek 43
Regina Bastos

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, eelkõige
ühenduses;
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Or. pt

Selgitus

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

Muudatusettepanek 44
Regina Bastos

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

Or. en

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.
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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 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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.”

Or. el

Selgitus

Turvaelementide kasutamine ravimite ehtsuse tõestamiseks genereerib andmeid, mis võivad 
olla äri ja isiklikust seisukohast tundlikud. Sellise teabe omandiõigust tuleb austada. Isikliku 
ravimitarbimisega seotud andmete suhtes peaksid kehtima andmekaitseseadused ning 
riiklikud eeskirjad ametialase konfidentsiaalsuse kohta.

Muudatusettepanek 46
Ashley Fox

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

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

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse 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.

Or. en

Selgitus

Ravimite ehtsuse tõestamisel kasutatavad turvaelemendid võivad genereerida teavet, mis võib 
olla isiklikust ja äri seisukohast tundlikud. Tuleks austada selliste andmete omandilist 
kuuluvust. Isikliku ravimitarbimisega seotud andmete suhtes peaksid kehtima asjaomased 
andmekaitseseadused ning riiklikud eeskirjad ametialase konfidentsiaalsuse kohta.

Muudatusettepanek 47
Antonyia Parvanova

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.
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Or. en

Selgitus

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore 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 48
Ashley Fox

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

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85c

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 50
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85d

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

Or. en

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 51
Antonyia Parvanova

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 

Liikmesriigid sätestavad karistused, mida 
kohaldatakse käesolevale direktiivile 



AM\804410ET.doc 33/36 PE439.069v01-00

ET

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.

vastavalt vastu võetud riiklike normide 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Kohaldatavate karistuste 
puhul võetakse arvesse ohtu, mida 
ravimite võltsimine kujutab rahva 
tervisele. Sätestatud karistused peavad
olema ühtlustatud, 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.

Or. en

Selgitus

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 52
Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118 b 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. 

Or. en
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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 53
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) sätteid, mis on vajalikud 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 tegelik kuupäev, 6 kuud 
pärast avaldamist];

Or. en

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 54
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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 55
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sätteid, mis on vajalikud 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 tegelik kuupäev, 
48 kuud pärast avaldamist].

Or. en

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. 
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Muudatusettepanek 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Käesolev direktiiv ei kahjusta 
liikmesriikide õigust kehtestada 
piiranguid või keeldusid retseptiravimite 
internetimüügile.

Or. el

Selgitus

Valdav osa liikmesriikidest on seadnud retseptiravimite internetimüügile piirangud. Selliste 
piirangute abil üritatakse miinimumini viia võltsitud ravimite tootjate võimalusi oma tooteid 
üldsusele kättesaadavaks teha. Rahva tervise huvides ja vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele 
tuleks selliste piirangute seadmise õigus alles jätta.


