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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 aktsionäre 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. Seeõttu 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 ravimeid 
ostetakse interneti teel, ei saa tarbija alati 
nende päritolu õigsust kontrollida. Lisaks 
peaks põhjalikumalt hindama ka ravimite 
käsimüügiga kaasnevaid võimalikke ohte. 
Seetõttu peaks komisjon iga kahe aasta 
tagant esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande direktiivis kehtestatud 
meetmete mõju ning edaspidise 
ühtlustamise vajaduse kohta, keskendudes 
küsimusele, kas direktiiv peaks hõlmama 
ka käsimüüki.

Or. en

Selgitus

Suurem osa võltsitud tooteid jõuavad turule illegaalsete veebilehtede kaudu. Tarbijatel peaks 
olema võimalus osta ravimeid ohutult interneti teel ja käsimüügist.

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Komisjon peaks koostöös Euroopa 
Ravimiameti ja liikmesriikide 
ametivõimudega käivitama kampaania, et 
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teavitada tarbijaid võltsitud ravimite 
ostmisega kaasnevatest ohtudest. 
Kampaania peaks tõstma 
tarbijateadlikkust juba kehtivatest ehtsuse 
tuvastamise meetmetest, turvaelementidest 
(nagu hologrammid ja ohutustihendid) 
ravimipakenditel ja ohtudest, mis 
kaasnevad ravimite ostmisega loa ja 
litsensita võrguallikatest.

Or. en

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 turul liikuvaid võltsitud ravimeid. 

Muudatusettepanek 3

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 
ühenduse ja liikmesriikide kehtivatele 
andmekaitseseadustele. See puudutab eriti 
teavet turustuskanalite kohta.

Or. en

Selgitus

Andmekaitse nõudeid tuleb täita. Eriti müügilubade omanikud võivad kaubanduslikel 
eesmärkidel ära kasutada teavet turustuskanalite kohta, nii et seda ei tohiks neile avaldada.
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. -1) Artiklis 1 lisatakse lõike 5 järele lõige 
5a:
„5a. 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.
Komisjonile jääb õigus täiendada seda 
määratlust vastavalt tehnika ja teaduse 
arengule ning rahvusvahelistele 
kokkulepetele.“

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 

(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 koostis, ehtsus ja 
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täidetud: liikumistee on tuvastatud:

Or. en

Selgitus

Ravimite koostis, ehtsus ja liikumistee peavad igal juhul olema tuvastatud. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. Eriti 
ei tohi avaldada teavet turustuskanalite 
kohta, mida võidakse kasutada 
kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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.

Or. en

Selgitus

Ühenduse andmebaasi jõudev teave peaks olema võimalikult täpne. 



PA\801034ET.doc 9/11 PE438.139v01-00

ET

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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. Määratavad karistused, mis 
võivad olla ka kriminaalkaristused, on
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.



PE438.139v01-00 10/11 PA\801034ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Ravimite võltsimine on tõsine organiseeritud kuritegevus, mis seab ohtu inimelusid. Seetõttu 
peaksid seda kajastama ka võltsimise eest määratavad karistused.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 127c

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.

Or. en

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.
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