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LÜHISELGITUS

Võltsitud ravimite sattumine seaduslikku tarneahelasse kujutab ohtu kogu Euroopa 
farmaatsiasüsteemile, sest vähendab kodanike usaldust apteekides ja muudes seaduslikes 
turustuskohtades müüdavate ravimite kvaliteedi suhtes.

Võltsitud ravimite hulk kasvab kiiresti kõigis Euroopa riikides. WTO hinnangul on kõigist 
Euroopa seaduslikus tarneahelas müüdavatest ravimitest 1% võltsitud. See tähendab, et 
võltsitud ravimid võivad sisaldada madalakvaliteedilisi või võltsitud koostisosi või ei ole 
nendes üldse õigeid koostisosi ja toimeaineid või on need vales koguses.
Kuigi võrreldes teiste maailma piirkondadega, eriti Aafrikaga, on Euroopas selline nähtus 
suhteliselt vähe levinud, kuid probleemi teatavad aspektid nõuavad Euroopa Liidu kiiret ja 
järsku sekkumist.

Esimene murettekitav asjaolu on see, et riskiprofiil on muutunud. Kui varem võltsiti peamiselt 
nn elustiili ravimeid, siis praegu on olulisel määral suurenenud uuenduslike ja elupäästvate 
ravimite võltsimine.

Teiseks on kõnesolev nähtus saavutanud murettekitava ulatuse. Euroopa Komisjoni hinnangul 
müüakse Euroopa seaduslikus tarneahelas igal aastal 1,5 miljonit karpi võltsitud ravimeid.
Veelgi murettekitavam on aga asjaolu, et nende hulk kasvab aastas keskmiselt 10–20%. Kui 
kasv on 10%, tähendab see, et seaduslikus tarneahelas müüdavate võltsitud ravimite karpide 
arv jõuab 2020. aastaks 42 miljonini. Pessimistlikumate hinnangute kohaselt kasvab võltsitud 
ravimite hulk 30% võrra, mis teeb tulemuseks juba 192 miljonit.

Tööstuse ja teadusuuringutega tegeleva parlamendikomisjonina ei saa me eirata tõsist ohtu, 
mida see nähtus kujutab mitte ainult rahvatervisele, vaid ka ühele Euroopa mõjukamale 
majandussektorile. Euroopa farmaatsiatööstuses tegutseb 3700 ettevõtet, mis annab tööd 
634 000 töötajale, ning selle käive on üle 170 miljardi. Sektori ettevõtetest on 40% väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad ning neid on umbes 1500. Aastas investeeritakse teadus- ja 
arendustegevusse üle 26 miljardi euro ehk 17% Euroopa kuludest. Seepärast on oluline 
takistada ebaseaduslikku konkurentsi, mida tekitavad välistootjad, kes toovad Euroopa turule 
toimeaineid, ilma et tegelikult kontrollitaks heade tootmistavade järgimist. Sellega kaitstakse 
ka kodanike tervist.

Kuigi Euroopa Komisjon esitas ettepanekus oma tähelepanekud, on Euroopa Parlamendil 
teistsugused probleemid, mis toodi välja 2006. aastal farmatseutilisi toimeaineid käsitlevas 
kirjalikus deklaratsioonis nr 61, ning neid oleks vaja uuesti selgitada ja täpsustada.

Eelkõige on oluline anda selge ja üheselt mõistetav määratlus mitte ainult käesoleva 
ettepaneku objektile ehk võltsitud ravimitele, vaid ka kõigile teistele tarneahela lülidele, nagu 
kauplejad ja vahendajad, kellel peab olema tegutsemisel luba ning kes peavad järgima häid 
tavasid nagu tootjad ja turustajadki. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse suhtes, kus 
peavad kehtima selged kohustused ja range kontroll.

Selle tulemusena ei tugevdata ja tihendata üksnes kontrolli farmatseutilisi algmaterjale, 
sealhulgas toimeaineid, eksportivates tootmiskohtades, et veenduda heade tootmistavade 
järgimises, vaid tagatakse jälgitavuse süsteemi abil ka inimeste tervise kaitse.
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Kuigi ühelt poolt toetab parlament ettepanekut luua vastastikuse tunnustamise süsteem nende 
eksportivate riikidega, kes tagavad ELiga võrreldava tootmiskvaliteedi, on teisalt samuti vaja 
muuta komisjoni ettepanekut, et tagada esimese kohapealse kontrolli läbiviimine enne, kui 
riik nimekirja kantakse, mitte kolme aasta jooksul pärast nimekirja kandmist. Nii oleks 
võimalik kontrollida selliste riikide antud tagatisi enne, kui riigile antakse luba tuua oma 
tooted Euroopa turule.

Liiga vähe nõutakse tagatisi ka nende riikide tootjatelt, kellega EL on sõlminud eespool 
mainitud kokkuleppe. Tegelikult lubatakse neil eksportida tooteid Euroopasse, kui on olemas 
eksportiva kolmanda riigi kinnitus toodete kvaliteedi kohta. Selline kord mitte ainult ei anna 
vähimatki tegelikku tagatist, vaid vähendab kolmandate riikide huvi sõlmida ELiga 
vastastikuse tunnustamise kokkuleppeid.

Samuti on oluline käsitleda muid küsimusi, nagu internetimüük ja võimalus kanda 
turvaelemente käsimüügiravimitele, kui on alust arvata, et ka neid võltsitakse.

Arvestades, et ettepanekus ei nähta ette tootmiskohtade üldist kohustuslikku kontrollimist, on 
direktiivi jõustumise tähtajad liiga pikad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 114 ja 168,

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on nii luua toimiv ravimite siseturg kui ka tagada inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse ELis.
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Muudatusettepanek 2

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 olla 
piisavalt kindel, et ostetud tooted 
pärinevad seaduslikust tarneahelast ja on 
seega turvalised. Asjakohane on, et 
komisjon analüüsiks koostöös 
ravimiameti ja liikmesriikide 
ametiasutustega kõnesolevat nähtust ning 
esitaks vajaduse korral õigusakti 
ettepaneku, mille eesmärk on kaitsta 
Euroopa kodanike tervist.

Selgitus

Võltsitud ravimite kasvav kättesaadavus interneti teel tekitab suurt muret. Arvestades, et ei 
ole viidud läbi uuringut, mis võimaldaks saada sellest nähtusest selge pildi, ei oleks 
otstarbekas laiendada käesolevat ettepanekut ka internetimüügile. Seetõttu on otstarbekas 
paluda eri institutsioonidel analüüsida seda küsimust ning esitada vajaduse korral õigusakti 
ettepanek, millega antud probleem lahendatakse.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
takistada võltsitud ravimite sattumist 
seaduslikku tarneahelasse, ilma et see 
piiraks intellektuaal- ja tööstusomandi 
õiguse kohaldamist. 

Selgitus

Võltsitud ravimite sattumine seaduslikku tarneahelasse ei põhjusta mitte ainult suurt ohtu 
rahvatervisele, vaid tekitab tõsist muret Euroopa farmaatsiatööstusele ja eriti VKEdele.  
Seega on vaja kaitsta intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi, et kindlustada Euroopa 
farmaatsiatööstuse tehtavad suured investeeringud teadus- ja arendustegevusse. 
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Märkimisväärne hulk internetist 
ostetud ravimeid on pärit varjatud 
füüsilise aadressiga saitidelt. Seega tuleks 
teha vahet seaduslike postimüügi- ja 
internetiapteekide ning kontrollimata 
internetikaubanduse kujul toimiva 
ebaseadusliku tarneahela vahel. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
määratud asutused kontrolliksid pidevalt 
ravimite internetimüüki. 

Selgitus

Kuna mõned liikmesriigid peavad internetimüüki seadusliku tarneahela osaks, tuleb arvesse 
võtta ka internetimüüki. Maailma Terviseorganisatsiooni ravimite võltsimise vastase 
rahvusvahelise rakkerühma IMPACT hinnangul on 50% ravimitest, mis on ostetud internetist 
ebaseaduslikelt, varjatud füüsilise aadressiga saitidelt, võltsitud. Seda olukorda ei tohi eirata, 
vaid see peaks samuti direktiiviga hõlmatud olema.
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Teadlikkuse tõstmine on oluline vahend võitluses võltsitud ravimite müügi vastu internetis. 
Teabealgatused on äärmiselt olulised, sest tänu neile suudavad teadlikud tarbijad võltsitud 
ravimeid vältida. Patsientide ja tarbijate organisatsioonidel on kogemus, kuidas anda 
rühmadele, mida nad hästi tunnevad, asjakohast, täpset ja kättesaadavat teavet.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) Eristamaks selliseid tooteid 
seaduslikest, kuid müügiloata ravimitest, 
on soovitatav kasutusele võtta mõiste 
„võltsitud ravim” määratlus. Lisaks ei 
tohi võltsitud ravimitega segi ajada 
müügiloaga või muul moel seadustatud 
tooteid, mille kvaliteet on puudulik, ega 
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ravimeid, mis ei vasta tootmisvigade või 
tootmisjärgse käitlemise puuduste tõttu 
heale tootmistavale või heale 
hulgimüügitavale.

Selgitus

Ravimite sihilik võltsimine on kuritegu. Seda ei tohiks võrdsustada hea tootmistava 
rikkumisega ega kvaliteedipuudustega, mis võivad tekkida normaalsetel tootmistingimustel 
ning mille lahendamine ravimitootja ja ametiasutuste vahel toimub läbipaistvalt ning 
rahvatervise kaitset arvestades.

Muudatusettepanek 8

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, näiteks 
kauplejad ja vahendajad.
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, 
näiteks kauplejad ja vahendajad. Nende 
isikute kategooriad tuleb selgelt ja üheselt 
mõistetavalt määratleda, nende 
kohustused tuleks kindlaks määrata ning 
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. 
Eeskätt on vaja, et nendel isikutel oleks 
kehtiv tegevusluba ning nad tegutseksid 
kooskõlas heade tavadega, mille komisjon 
kehtestab koostöös ravimiameti ja 
liikmesriikide ametiasutustega 
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analoogselt ravimitootjate ja -turustajate 
suhtes kehtivatele headele tavadele.

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki selles sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult hulgimüüjaid. Selleks, et süsteem tõesti kaitseks kodanike tervist, on vaja 
selgelt kindlaks määrata eri osaliste kohustused ning allutada kõik rangele akrediteerimise, 
kontrolli ja heade tavade süsteemile. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse suhtes.

Muudatusettepanek 9

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 selliste
teatavate toodete või tootekategooriate 
eripära, nagu geneerilised ravimid, 
käsimüügiravimid ja ravimid, mida 
tootjad müüvad ilma vahendajateta otse 
struktuurile, kus ravimeid patsientidele 
manustatakse. 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.

Selgitus

Oluline on töötada välja tõhus ravimite identifitseerimise, ehtsuse tõestamise ja jälgitavuse 
süsteem kooskõlas artikli 54a lõikes 4 sätestatud riskihindamise korraga. Turvaelementide 
kehtestamisel on vaja arvesse võtta toote eripära, et vältida ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid. Näiteks ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja 
müüb ilma vahendajateta otse tervishoiustruktuurile, kes neid ravimeid patsientidele annab.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidele tuleks anda 
võimalus määrata koos sidusrühmadega 
kindlaks ravimite ehtsuse tõestamise 
eriaspektid, mida nad peavad oma 
ravimituru jaoks kõige sobivamaks, võttes 
arvesse käesoleva direktiiviga sätestatud 
turvaelemente.

Selgitus

Oluline on tagada nii retsepti- ka käsimüügiravimite ehtsus.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Tehnoloogiad, mis võimaldavad 
ravimite identifitseerimist ja jälgimist 
ühekordse annuse tasandil, võivad 
osutuda vahendiks, mille abil võidelda 
tõhusamalt ravimite võltsimise vastu ja 
mis väärivad Euroopa rahvatervise 
kaitsmisega tegelevate asutuste põhjalikku 
analüüsi.

Selgitus

Võitlemaks nähtusega, mis kahjustab Euroopa kodanike tervist, tuleb võtta arvesse kõiki 
olemasolevaid tehnoloogiaid. 

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) 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.

Selgitus

On vähetõenäoline, et isegi pärast direktiivi jõustumist suudetakse lähima paari aasta jooksul 
kehtestada konkreetseid meetmeid. Seetõttu tuleks jätkata vahemeetmetega seni, kuni on 
kehtestatud täielikud meetmed. Nende meetmetega tuleks muu seas nõuda, et müügiloa 
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 13

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 
tingimuste alusel. Rangete tingimuste 
eesmärk on takistada võltsitud toodete 
sattumist ravimimüügiahelasse ning need 
tingimused kajastavad tootmisloa 
omanike vastutuskohustust ravimi algse 
tootja ja müügiloa omaniku ning tarbijate 
ees.
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa kodanike tähelepanu 
tuleks juhtida ohtudele, mis tekivad siis, 
kui ravimeid tellitakse ebaseaduslikelt 
tarnijatelt. Eelkõige tuleks liikmesriikides 
ja kogu Euroopas toetada meetmeid 
üldsuse teavitamiseks. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid võtma meetmeid, 
mille eesmärk on teavitada laia avalikkust 
ohtudest, mis on seotud ravimite 
ostmisega internetist.

Selgitus

Oluline on tagada nii retsepti- ka käsimüügiravimite ehtsus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On oht, et võltsitud toimeained võivad 
olla madalakvaliteedilised. Selle ohuga 
tuleb tegelda. Eelkõige peaksid ravimite 
tootjad tagama, kas ise või selleks 
otstarbeks määratud asutuse kaudu, et 
ravimite toimeaineid tarniv tootja vastaks 
heale tootmistavale.

(12) On oht, et võltsitud toimeained võivad 
olla madalakvaliteedilised. Selle ohuga 
tuleb tegelda, kasutades tõhusat 
kontrollisüsteemi ning toimeainete 
jälgitavuse süsteemi. Eelkõige peaksid 
ravimite tootjad ise tagama, et ravimite 
toimeaineid tarniv tootja vastaks heale 
tootmistavale.

Selgitus

Inimeste tervise tagamiseks peavad liikmesriikide pädevad asutused koostöös ravimiametiga 



AD\809722ET.doc 13/48 PE430.741v02-00

ET

kontrollima tootmiskohti. Kui määratud kontrollivaid eraõiguslikke asutusi on mitu, ei saa 
kindel olla kontrolli kvaliteedis, samuti tõstataks see küsimuse, kes vastutab kontrolli 
tulemuste täpsuse eest, ning tekitaks kontrollitava ja kontrolliva asutuse vahel ebamäärase 
kliendisuhte, mis võib soodustada korruptsiooni. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Inimeste tervise kõrgetasemelise 
kaitse tagamiseks peaks ravimite toime-
või abiainete tootja kohaldama Euroopa 
Liidus kehtivat asjaomast head 
tootmistava sõltumata sellest, kas neid 
toimeaineid toodetakse ELis või on nad 
imporditud. Ravimite toimeainete tootmise 
korral kolmandates riikides tuleb tagada, et 
järgitakse häid tootmistavasid, mida 
kohustuslikult ja korrapäraselt 
kontrollivad ELi pädevad asutused või 
nende riikide ametiasutused, kellega on 
sõlmitud kehtivad vastastikuse 
tunnustamise kokkulepped, mis hõlmavad 
muu hulgas ka ravimite toimeaineid.

Selgitus

Ravimite toimeainete päritolu ja kvaliteedi kindlakstegemine on olulise tähtsusega. Heade 
tootmistavade täitmise kindlustamiseks on vaja rangelt ja täpselt kontrollida tootmiskohti. Nii 
abiainete kui ka ravimite toimeainete suhtes peaksid kehtima Euroopa tasandil väljatöötatud 
head tootmistavad, milles võetakse arvesse nende toodete spetsiifilisust.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tootmisloa omanik peaks pidama 
nõuetekohast järelevalvet ravimite 
tootmises kasutatavate abiainete üle, mis 
ei ole toimeained, st kontrollima abiaineid 
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ja kinnitama, et abiained sobivad 
kasutamiseks ravimite valmistamiseks hea 
tootmistava kohaselt ning et kontrollimine 
tagab rahvatervise piisava kaitse.

Selgitus

Abiainete kaasamine reguleerimisalasse on oluline, kui abiaineid käsitletakse toimeainetest 
eraldi ja kui kohaldatakse erinõudeid, mis erinevad toimeainete suhtes kohaldatavatest 
nõuetest. Tootmisloa omanik vastutab selle eest, et abiainete kvaliteet vastab 
kasutusotstarbele. See säte on juba lisatud inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevasse 
ELi heasse tootmistavasse.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peavad rahvatervise 
kaitse ja Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõime tagamiseks määrama 
tõhusaid, proportsionaalseid, hoiatavaid 
ja võrdväärseid karistusi, mille 
eesmärgiks on takistada võltsitud ravimite 
sattumist seaduslikku tarneahelasse.

Selgitus

Ravimite võltsimise vastu tõhusaks võitlemiseks on oluline, et liikmesriigid võtaksid vastu 
mitte ainult tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate seaduste süsteemi, vaid tagaksid ka 
võrdväärsed karistused kogu ELis.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Iga üksiku retseptiravimi (v.a 
radiofarmatseutilised preparaadid) 
pakendi identifitseerimiseks peavad 
turvaelementide hulgas olema teatavad 
andmed (st toote kood, säilivusaeg, partii 



AD\809722ET.doc 15/48 PE430.741v02-00

ET

number). Teave peab olema masinaga 
loetaval kujul, mis on kogu Euroopas 
ühtlustatud rahvusvahelise 
kodeerimisstandardiga.

Selgitus

Katkematu toote tõendamise süsteem peaks võimaldama iga paki seerianumbri süsteemset 
kontrolli müügipunktis enne, kui see jõuab patsiendi kätte. Seetõttu on vajalik, et 
retseptiravimitel, välja arvatud radiofarmatseutilistel preparaatidel, oleks seerianumber, 
mille abil saaks üksikpakendi kindlaks teha ühtlustatud ja standardsel viisil kogu Euroopas. 

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artiklile 1 lisatakse punkt 3 a:

„3 a. Abiaine: 

ravimivormi komponent, mis ei ole toimeaine. 
Abiainete hulka kuuluvad näiteks 
täitematerjalid, lõhustavad ained, määrdeained, 
värvained, antioksüdandid, säilitusained, 
vaktsiinide abiained, stabilisaatorid, 
paksendajad, emulgaatorid, lahustuvust 
soodustavad ained, imendumist soodustavad 
ained, lõhna- ja maitseained ning ravimite 
kattekomponendid, nt želatiinikapslid.”
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Selgitus

Vaja on abiainete määratlust. Abiaine on oluline osa valmisravimist. Määratlus on kooskõlas 
EMEA inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee abiaineid käsitlevate suunistega. 

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Artiklile 1 lisatakse punkt 5 a:

„5 a. Võltsitud ravim:

ravim, mille puhul on tahtlikult võltsitud:

a) omadusi, sealhulgas pakendit, silti, 
nime või koostist, sealhulgas abi- ja 
toimeaineid või nende kogust;
ning/või

b) päritolu, sealhulgas tootjat, tootjariiki, 
päritoluriiki või turuleviimise loa 
omanikku;
ning/või 

c) taustandmeid, sealhulgas müügiahela 
kindlakstegemist võimaldavaid registreid 
ja dokumente.
Komisjon võtab koos ameti ja 
riigiasutustega vastu seda määratlust 
ajakohastavaid õigusakte vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule ning 
rahvusvahelistele kokkulepetele. Need 
õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290.
Käesolev määratlus ei ole seotud 
intellektuaal- ja tööstusomandiõiguse ega 
patendiõiguse rikkumisega.
Määratlus ei hõlma tootmisvigu.”
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Selgitus
Kui tahetakse tõhusalt võidelda võltsitud ravimite seaduslikku tarneahelasse sattumise vastu, 
on oluline määratleda selgelt ja põhjalikult võltsitud ravimi mõiste, seda ka eesmärgiga 
karmistada karistusi. Asjakohane on jätta määratlusest välja võimalikud tootmisvead.
Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„17 a. Ravimitega kauplemine:

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

„17 a. Ravimitega kauplemine:

kõik toimingud, mis seisnevad ravimite 
müümises, ostmises või arveldamises, 
välja arvatud ravimite käitlemine ja 
tarnimine üldsusele ning toimingud, mida 
ei määratleta hulgimüügina.”

Selgitus

Direktiivis kasutatud määratlused peaksid olema lihtsasti ning üheselt mõistetavad. 
Määratlustes tuleks teha vahet kauplemise ja vahenduse vahel − esimesel juhul on müüja 
toote omanik ja teisel juhul mitte −, võttes arvesse, et kumbki ei võta tooteid füüsiliselt oma 
valdusesse ega kontrolli seega nende käitlemist.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklile 1 lisatakse punkt 17 b:

„17 b. Ravimite vahendamine:
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kõik toimingud, välja arvatud ravimite 
valdamine ja/või käitlemine, mis 
seisnevad ravimite müügi või ostu 
läbirääkimistes sõltumatult teise isiku 
nimel või arveldamises teise isiku nimel 
või ravimite mis tahes vahendamises, 
välja arvatud hulgi- ja jaemüük.”

Selgitus

Kui tahetakse tõhusalt võidelda võltsitud ravimite seaduslikku tarneahelasse sattumise vastu, 
on oluline määratleda selgelt ja ammendavalt kõik sektoris tegutsevad osapooled, mitte ainult 
tootjad ja hulgimüüjad, vaid ka ravimitega kauplejad ja ravimite vahendajad. Seepärast on 
oluline kohaldada ka nende suhtes ranget akrediteerimise, kontrollimise ja heade tavade 
süsteemi. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse suhtes.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) Artiklile 1 lisatakse punkt 18 b:
„18 b. Isikud, kellel on õigus ravimeid 
tarnida: 
füüsilised või juriidilised isikud, kel on 
luba tegeleda ravimite hulgimüügiga, 
ilma et see kahjustaks nende füüsiliste või 
juriidiliste isikute õigusi, kes on loa 
hankimisest kohustusest vabastatud.”

Selgitus

 Tuleb lisada nende isikute määratlus, kellel on õigus ravimeid tarnida, sest praeguses 
direktiivis ei ole seda väljendit määratletud. Määratlus on vajalik, et isikud, kel on õigus 
ravimeid tarnida, saaksid üldsusele tarnida ravimeid piisavas koguses ja pidevalt. Tõhusa 
kaitse tagamiseks võltsitud ravimite eest tuleks kõik tarneahela ja sellega seotud osapooled 
ning nende tegevus täpselt määratleda ja täielikult litsentsida; tegevusi tuleks jälgida ja 
kontrollida.

Muudatusettepanek 26
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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) Artiklile 2 lisatakse lõige 3 a:
„3 a. Käesoleva direktiivi sätted ei 
kahjusta liikmesriikide õigust kehtestada 
piiranguid või keeldusid retseptiravimite 
internetimüügile.”

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„f) järgima ravimite tootmise hea tava 
põhimõtteid ja suuniseid ning kasutama 
algmaterjalina ainult toimeaineid, mis on 
valmistatud algmaterjalide tootmise hea 
tava üksikasjalike suuniste kohaselt. Selle 
nõude täitmiseks tagab tootmisloa omanik
tootmistegevuses ELis kehtiva hea 
tootmistava suuniste ja standardite 
järgimise, mida kohustuslikult 
kontrollivad ELi pädevad asutused või 
nende riikide ametiasutused, kellega on 
sõlmitud kehtivad vastastikuse 
tunnustamise kokkulepped.” 

Selgitus

Inimeste tervise tagamiseks peavad liikmesriikide pädevad asutused koostöös ravimiametiga 
kontrollima tootmiskohti. Kui määratud kontrollivaid eraõiguslikke asutusi on mitu, ei saa 
kindel olla kontrolli kvaliteedis, samuti tõstataks see küsimuse, kes vastutab kontrolli 
tulemuste täpsuse eest, ning tekitaks kontrollitava ja kontrolliva asutuse vahel ebamäärase 
kliendisuhte, mis võib soodustada korruptsiooni. 

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 46 – punkt f – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmisloa omanik peab tagama, et 
abiainete puhul hinnatakse nende 
sobivust ravimites kasutamiseks, järgides 
konkreetset head tootmistava, mille 
komisjoni on välja töötanud vastavalt 
artiklile 47.  Tootmisloa omanik tagab 
lisaks, et hindamisprotsessi on kirjeldatud 
kvaliteedisüsteemis, mida pädevatel 
asutustel on võimalik kontrollida.

Selgitus

Toimeainete ja abiainete tarneahelad on oma olemuselt täiesti erinevad. Nii abiainete kui ka 
ravimite toimeainete suhtes peaksid kehtima Euroopa tasandil väljatöötatud head 
tootmistavad, milles võetakse arvesse nende toodete spetsiifilisust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 3 − alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 46 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g) teatama pädevale asutusele toodetest, 
mille kohta ta saab teada, et need on või 
võivad olla olemuse, taustandmete või 
päritolu osas tema enda toodete 
võltsingud.”

„g) teatama pädevale asutusele toodetest, 
mille kohta ta saab teada, et need on või 
võivad kindlalt olla olemuse, taustandmete 
või päritolu osas tema enda toodete 
võltsingud.”

Muudatusettepanek 30

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

b a) Lisatakse punkt g a:

„g a) võtma õigusliku vastutuse enda 
teostatud või tellitud kontrollide 
tulemuste täpsuse eest, ilma et oleks 
võimalik seda vastutust delegeerida.”

Selgitus

Inspekteerimine ja kontrollimine on olulised, et ravimite tootmine oleks kooskõlas hea 
tootmistavaga. Seepärast on oluline, et tootmisloa omanik vastutaks nii toodete kui ka ostetud 
algmaterjalide eest, mistõttu on oluline rõhutada tootja vastutust kontrollimise tulemuste eest. 
Seda eriti juhul, kui tootja võib delegeerida inspekteerimise selleks otstarbeks määratud 
asutusele. 

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lisatakse punkt g b:
„g b) kohaldada kolmandatest riikidest 
imporditud toimeainete suhtes erilist ja 
ranget järelevalvet hea tootmistava 
järgimise ja toimeainete kvaliteedi 
kontrollimiseks.”

Selgitus

Järelevalve tuleks rangemaks muuta, eelkõige toimeainete importimise osas kolmandatest 
riikidest, unustamata sealjuures nõuet teha vahet hea tootmistava järelevalvel (ja lõpuks ka 
toimeainete kvaliteedi järelevalvel) ning võltsimise kontrollimisel, mis puudutab kõiki 
patendiomanikke.
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algmaterjalina kasutatavaid toimeaineid 
võib importida ainult juhul, kui:

2. Algmaterjalina kasutatavaid toimeaineid 
võib importida ainult juhul, kui:

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

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

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

b) need on kolmel eelneval aastal edukalt 
läbinud ravimite toimeainete erikontrolli, 
mille on viinud läbi ELi pädev asutus või 
sellise riigi ametiasutus, kellega on 
sõlmitud kehtiv vastastikuse tunnustamise 
kokkulepe. Tehtud kontrolli peab 
tõendama pädeva asutuse väljastatud 
tunnistus, mis kinnitab heale 
tootmistavale vastavust.

Selgitus

Eksportiva kolmanda riigi kinnitus selle kohta, et eksporditavat toimeanet tootvas tehases 
kohaldatakse häid tootmistavasid, on liiga nõrk tagatis. Rahvatervise kaitse ja Euroopa 
ettevõtjate konkurentsivõime tagamiseks peavad tootmiskohti kontrollima selleks määratud 
riigiasutused. Selline süsteem oleks ka oluline stiimul, mis sunniks välistootjaid nõudma oma 
lähteriikidelt vastastikuse tunnustamise kokkuleppe sõlmimist Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhimõtted, mille alusel tootmisloa 
omanik tagab, et abiained on kõlbulikud 
tootmistegevusel kasutamiseks, kasutades 
selleks riskipõhist analüüsi vastavalt 
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heade tootmistavade põhimõtetele, 
võetakse vastu suuniste kujul. 

Selgitus

Abiainete ja toimeainete jaoks arendatakse välja asjakohased ja proportsionaalsed suunised, 
sest nende tarneahelad on väga erinevad. Tehakse ettepanek, et juba kehtivad suunised 
oleksid abiainete osas kohaldatava järelevalve aluseks ning neid täiendatakse vajaduse korral 
asjakohaste nõuetega. Käesolev ettepanek on pragmaatiline meetod, millega järgitakse 
kehtivate õigusaktide nõudeid ja toetutakse juba olemasolevatele toimivatele süsteemidele.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 ning 
VII jaotise kohaldamist peavad 
liikmesriigid tagama, et ühendusse ei 
toodaks sisse ravimeid, mida ei kavatseta 
turustada, kui on põhjusi uskuda, et nende 
toodete omadused, taustandmed või 
päritolu on võltsitud.

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 ning 
VII jaotise kohaldamist peavad 
liikmesriigid tagama, et ühendusse ei 
toodaks sisse ega transporditaks seal 
transiitveona ravimeid, mida ei kavatseta 
turustada, kui on põhjusi uskuda, et nende 
toodete omadused, taustandmed või 
päritolu on võltsitud.

Selgitus

Tarneahela ohutuse tagamise seisukohast on oluline, et liikmesriigid jälgiksid ka Euroopas 
transiitveona transporditavaid ravimeid isegi siis, kui need on mõeldud tarnimiseks mõnel 
välisturul. 

Muudatusettepanek 35

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 

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

turvaelemendid, mis võimaldavad ravimit 
identifitseerida, jälgida ning kinnitada selle 
ehtsust, välja arvatud 
radiofarmatseutiliste preparaatide ja 
ravimite puhul, mida ei saa nende 
konkreetsete omaduste tõttu 
hulgimüügiettevõtete ja apteegi kaudu 
turustada ning mis müüakse seetõttu otse 
tootjalt meditsiiniasutusele, kus need 
manustatakse otse patsiendile. 
Turvaelemente võib juhtumipõhisele 
analüüsile tuginedes kohaldada samuti 
arstiretseptita müüdavate ravimite suhtes, 
kui tootega seotud oht näitab vastavalt 
artikli 54a lõikes 4 sätestatud 
kriteeriumidele, et on põhjust arvata, et 
toodet võidakse võltsida.

Selgitus

Oluline on töötada välja tõhus ravimite identifitseerimise, ehtsuse tõestamise ja jälgitavuse 
süsteem kooskõlas artikli 54a lõikes 4 sätestatud riskihindamise korraga. Turvaelementide 
kehtestamisel on vaja arvesse võtta toote eripära, et vältida ebaproportsionaalseid suuri 
kulusid. Ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja müüb 
ilma vahendajateta otse meditsiiniasutusele, kus need manustatakse otse patsiendile 
(raviasutused).

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o – esimene a lõige (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid turvaelemente kohaldatakse 
turunduskanalite seas erandeid tegemata.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54 – punkt o a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artiklile 54 lisatakse punkt o a:
„o a) eesmärgiga tagada toimeaine 
jälgitavus, toote päritoluallika andmed 
(riik, ettevõte, tootmiskoht).”

Selgitus

Oluline on töötada välja tõhus ravimite identifitseerimise, ehtsuse tõestamise ja jälgitavuse 
süsteem kooskõlas artikli 54a lõikes 4 sätestatud riskihindamise korraga. Turvaelementide 
kehtestamisel on vaja arvesse võtta toote eripära, et vältida ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid. Näiteks ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja 
müüb ilma vahendajateta otse tervishoiuasutusele, kus need ravimeid patsientidele antakse.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelement
asendatakse turvaelemendiga, mis on 
samaväärne seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

b) Tootmisloa omanik vastab artikli 54 
punkti o nõuetele, kui turvaelemendid
asendatakse turvaelementidega, mis on 
kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt
samaväärsed seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

Selgitus

Ravimipakendi avamine ümberpakendamiseks on alati ettevaatust nõudev tegevus, kuna see 
annab ideaalse võimaluse ehtsa ravimi asendamiseks võltsitud ravimiga.  Seetõttu peab seda 
tegev isik olema nõuetekohaselt volitatud ja läbima range kontrolli. Toote 
ümberpakendamisel tuleb tagada, et uuele pakendile kinnitatakse turvaelemendid, mis on 
kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt samaväärsed tootja kinnitatutega.

Muudatusettepanek 39
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 2 – punkt b – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente peetakse samaväärseteks, 
kui need võimaldavad samal tasemel 
tagada ravimi tõhusa identifitseerimise, 
ehtsuse tõestamise, jälgitavuse ja 
rikkumise puudumise ning kui neid on 
tehniliselt sama raske kopeerida. Kui 
turvaelement eemaldatakse, asendatakse 
või kaetakse, siis tuleks käesolevat punkti 
kohaldada ka uue turvaelemendi suhtes, 
välja arvatud juhul, kui esmane 
turvaelement on varjatud ning seda ei ole 
võimalik seetõttu ära tunda;

Selgitus

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

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c 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.
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootmislubade omanikud on vastavalt 
nõukogu määrusele 85/374/EMÜ 
vastutavad tagajärgede eest, mida 
põhjustavad ravimid, mille omadusi on 
võltsitud.

3. Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
tootmislubade omanikke loetakse 
tootjateks vastavalt nõukogu määrusele 
85/374/EMÜ. Nad vastutavad esmasele 
tootjale, müügiloa omanikule ja 
tarbijatele tekitatud tagajärgede eest, mida 
põhjustavad ravimid, mille omadusi on 
võltsitud.

Selgitus

Vajalik on täpsustus tagamaks, et tootmisloa omanikud, kes pakivad tooteid ümber, 
vastutavad rangelt kogu oma tegevuse eest, sealhulgas siis, kui tarneahelasse satuvad 
võltsitud ravimid. 

Muudatusettepanek 42

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

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 vajalikke 
meetmeid sisaldavad õigusaktid. Enne 
artikli 54 punktis o sätestatud konkreetse 
ettepaneku sõnastamist korraldab 
komisjon kehtivate võltsimisvastaste 
süsteemide kulude ja tulude 
mõjuhinnangu ning konsulteerib 
huvitatud osapooltega nimetatud 
tõestamisplommide rakendamise ja 
kasutamise osas. 

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 121 

Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu Euroopa 
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lõikes 2a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Liidu toimimise lepingu artiklis 290 
osutatud menetluse kohaselt.

Selgitus
Võltsimisvastaseks tehnoloogiaks on mitmeid võimalusi, näiteks ühemõõtmeline kood, 
andmemaatriksid, plommid, hologrammid, raadiosagedustuvastus jne. Enne konkreetse 
võltsimisvastase plommi valikut peaks komisjon korraldama mõjuhinnangu, et hinnata turul 
olevate plommide häid ja halbu külgi, ning ta peaks arvesse võtma olemasolevat kogemust 
ning lõpule viidud katseprojektide tulemusi.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kui toode tarnitakse kolmandaid 
osapooli, näiteks hulgimüüjaid, 
kauplejaid või vahendajaid kaasamata 
otse tervishoiuasutusse, kus ravim 
manustatakse otse patsiendile.

Muudatusettepanek 44

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 
farmaatsiatoodete võltsimise vastases 
võitluses kasutatava tehnoloogia abil 
genereeritud andmete omandilist 
kuuluvust ja konfidentsiaalsust.”
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Selgitus

Võltsimisvastaste plommide kasutamine ravimite ehtsuse kontrollimiseks võib tekitada 
andmeid, mis võivad olla äri ja isiklikust seisukohast tundlikud. Tuleks austada selliste 
andmete omandilist kuuluvust. Individuaalse ravimitarbimise andmete suhtes peaksid kehtima 
asjaomased riikliku tasandi andmekaitseseadused ja eetikakoodeksid.

Muudatusettepanek 45

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 lõikes 2 osutatud eesmärgil.

Selgitus
On vähetõenäoline, et isegi pärast direktiivi jõustumist suudetakse lähima paari aasta jooksul 
kehtestada konkreetseid meetmeid. Seetõttu tuleks jätkata vahemeetmetega seni, kuni on 
kehtestatud täielikud meetmed. Nende meetmetega tuleks muu seas nõuda, et müügiloa 
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 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Alates [sisesta kuupäev: 36 kuud 
pärast avaldamist] peavad kõik 
arstiretsepti alusel väljastatavad ravimid, 
välja arvatud radiofarmatseutilised 
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preparaadid, kandma alates partii 
väljastamise hetkest vastavalt artiklile 51 
seerianumbrit, mis tuvastab selgelt 
üksikpakendi.

Selgitus

 Katkematu toote tõendamise süsteem peaks võimaldama iga paki seerianumbri süsteemset 
kontrolli müügipunktis enne, kui see jõuab patsiendi kätte. Seetõttu on vajalik, et 
retseptiravimitel, välja arvatud radiofarmatseutilistel preparaatidel, oleks seerianumber, 
mille abil saaks üksikpakendi kindlaks teha ühtlustatud ja standardsel viisil kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ravimite hulgimüük ja ravimitega 
kauplemine”.

„Ravimite hulgimüük, vahendamine ja 
ravimitega kauplemine”.

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki selles sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult ravimite hulgimüüjaid ja ravimitega kauplejaid.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 77 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Liikmesriigid edastavad ravimiametile 
lõikes 1 nimetatud loa koopia. Amet 
kannab selle teabe artikli 111 lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi. 
Liikmesriigid esitavad komisjoni või mõne 
teise liikmesriigi taotlusel kogu asjakohase 
teabe lõike 1 alusel antud 
individuaallubade kohta.”

„4. Liikmesriigid edastavad ravimiametile 
lõikes 1 nimetatud loa koopia. Amet 
kannab selle teabe artikli 111 lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi. 
Liikmesriigid esitavad komisjoni või mõne 
teise liikmesriigi taotlusel mõistliku 
ajavahemiku jooksul kogu asjakohase 
teabe lõike 1 alusel antud 



AD\809722ET.doc 31/48 PE430.741v02-00

ET

individuaallubade kohta.”

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) Artikli 77 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
„6. Lõikes 1 nimetatud loa andnud 
liikmesriik peatab või tühistab loa, 
teavitades loa omanikku sellest eelnevalt, 
kui selle tingimusi ei täideta või kui luba 
pole kasutatud rohkem kui kolme aasta 
jooksul, välja arvatud juhul, kui luba ei 
ole kasutatud aja jooksul, mis on vajalik 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks; liikmesriik teatab 
sellest viivitamata teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.”

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on väljastatud hulgimüügilube, mida hetkel ei kasutata. See 
suurendab kunstlikult sektoris tegutsejate hulka ning muudab asjatult turuseisu keerukamaks, 
raskendades sellega kontrollimist. Sellegipoolest on oluline vältida lubade peatamist ja 
tühistamist, kui tegevuse puudumise põhjuseks on asjaolu, et käesoleva direktiivi tingimuste 
täitmiseks on vaja aega. Et vältida loa põhjendamatut peatamist, on vaja loa omanikku 
sellisest kavatsusest eelnevalt teavitada.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b) Lisatakse järgmine artikkel 79a:
„Artikkel 79a
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Komisjon kehtestab koostöös ravimiameti 
ja liikmesriikide ametiasutustega 
ravimitega kauplemise ja ravimite 
vahendamise loa saamise korra ja 
vajalikud kriteeriumid.
Taotleja peab vastama vähemalt 
järgmistele miinimumnõuetele:
a) tal peab olema alaline aadress ning ta 
peab esitama andmed, mis võimaldavad 
selgelt ja üheselt teha kindlaks tema 
kaubandus- või vahendusettevõtte 
ametliku asukoha;
b) ta kohustub tagama, et tema 
äripartneriteks on ainult sellised 
füüsilised ja juriidilised isikud, kes 
vastavad artikli 80 nõuetele.”

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult hulgimüüjaid, ning kohaldada nende kõigi suhtes ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse 
suhtes.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„Ravimite hulgimüügiloa, kauplemisloa 
ja vahendamisloa omanikud peavad 
vastama järgmistele 
miinimumnõuetele:”

Selgitus

Vt eelmine selgitus.

Muudatusettepanek 52
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 80 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

– vastavalt asjaoludele tarnija või 
kaubasaaja nimi ja aadress;”

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Punkt g asendatakse järgmisega:
„g) nad peavad järgima artiklis 84 
ravimite hulgimüügile, ravimitega 
kauplemisele ja ravimite vahendamisele
sätestatud hea tava põhimõtteid ja 
suuniseid.”

Selgitus

Vt eelmine selgitus.

Muudatusettepanek 54

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

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

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

Selgitus

Vt eelmine selgitus.

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Punkti b kohaldamisel, kui toode on 
saadud teiselt hulgimüüjalt, peavad 
hulgimüügiloa omanikud tegema kindlaks 
tarniva hulgimüüja vastavuse heale 
hulgimüügitavale ning hulgimüügiloa 
olemasolu.

Selgitus

Ravimite toimeainete päritolu ja kvaliteedi kindlakstegemine on olulise tähtsusega. Hea 
tootmistava järgimise tagamiseks on vajalik, et kõigil osapooltel oleks vastav tegevusluba 
ning neid kontrollitaks põhjalikult ja korrapäraselt. 

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) Artikkel 84 asendatakse järgmisega:
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„Artikkel 84

Komisjon avaldab ravimite hea 
hulgimüügi-, kauplemis- ja vahendustava
suunised. Selleks konsulteerib ta 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee ja nõukogu otsusega 
75/320/EMÜ1 asutatud 
farmaatsiakomiteega.
1 EÜT L 147, 9.6.1975, lk 23.”

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult hulgimüüjaid, ning kohaldada nende kõigi suhtes ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse 
suhtes.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 b) Lisatakse järgmine artikkel 84a: 
„Artikkel 84a
Komisjon avaldab suunised ravimi 
toimeainete konkreetsete heade 
tootmistavade ja abiainete konkreetsete 
heade tootmistavade kohta. Selleks 
konsulteerib ta nõukogu direktiiviga 
75/319/EMÜ asutatud inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee ja nõukogu 
otsusega 75/320/EMÜ asutatud 
farmaatsiakomiteega.”

Selgitus

Nii abiainete kui ka ravimite toimeainete suhtes peaksid kehtima Euroopa tasandil 
väljatöötatud head tootmistavad, milles võetakse arvesse nende toodete spetsiifilisust. 
Euroopa Komisjonil palutakse välja töötada konkreetsed head tootmistavad ravimite 
toimeainetele ning konkreetsed head tootmistavad abiainetele, milles võetakse arvesse nende 
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kahe väga erineva koostisosa põhiomadusi, eelkõige asjaolu, et abiainetel ei ole teraapilist 
toimet.

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ravimitega kauplevad ja ravimeid 
vahendavad isikud peavad tagama, et 
kaubeldavatele ja vahendatavatele
ravimitele kehtib müügiluba, mis on 
väljastatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
726/2004 või liikmesriigi pädevate asutuste 
poolt vastavalt käesolevale direktiivile. 

Nad peavad teatama oma tegevusest selle 
liikmesriigi pädevale ametiasutusele, kus 
nad on asutatud.”

Nad peavad teatama oma tegevusest selle 
liikmesriigi pädevale ametiasutusele, kus 
nad on asutatud, ning see teavitab 
ravimiametit.”

Selgitus

Ravimitega kauplevatel ja ravimeid vahendavatel isikutel peaks olema kohustus tõendada, et 
kaubeldavatele ja vahendatavatele ravimitele kehtib müügiluba. Riiklikku teatamise korda 
peaks toetama ühenduse andmebaas, mis on sarnane hulgimüügiloa omanikele esitatud 
nõuetega, et avalikustada kõik osalejad.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) Lisatakse järgmine artikkel 88b:
„Artikkel 88b
Liikmesriigid koostavad koostöös 
komisjoniga ja pärast konsulteerimist 
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sidusrühmade esindajatega ravimipartiide 
ohutusega seotud teabestrateegia. 
Strateegias võetakse arvesse erinevaid 
õiguslikke sätteid, mis on seotud ravimite 
tarnega ja ravimite teatavat tüüpi tarnega 
kaasnevate ohtudega ning internetis 
toimuva ebaseadusliku kauplemisega.”

Selgitus

Internet on ebaseaduslike ravimite peamine allikas. Kodanikke tuleks nõustada, et nad ei 
telliks ravimeid ebaseaduslike kanalite kaudu. Eelkõige tuleks liikmesriikides ja kogu 
Euroopas toetada meetmeid üldsuse teavitamiseks.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 97 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) Artiklile 97 lisatakse lõige 5 a:
„5 a. Komisjon tagab koostöös ameti ja 
riigiasutustega, et tootjad, importijad, 
hulgimüüjad, kauplejad ja vahendajad 
toetavad kas koos või eraldi üldsuse 
teavituskampaaniaid erinevate 
meediakanalite (kirjutav ajakirjandus, 
televisioon, raadio, internet) kaudu, et 
tõsta teadlikkust nendest ohtudest, mis 
kaasnevad võltsitud ravimite ostmisega 
internetist.”

Selgitus
On oluline teavitada avalikkust ohtudest, mis on seotud ravimite ostmisega internetist, ning 
sellest, kuidas teha vahet ebaseaduslike ja seaduslike internetimüüjate pakutavate ravimite 
vahel. Võttes arvesse tootjate, importijate, hulgimüüjate, kauplejate ja vahendajate käes 
olevaid rahalisi ressursse ning võttes arvesse, et tarbijate ja oma maine kaitsmine on nende 
endi huvides, peaks teabekampaaniaid juhtima tööstus ise, komisjonil oleks vaid 
järelevalveroll kontrollimaks, et kampaaniaid tõesti korraldatakse.
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Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega: 
„1. Asjaomase liikmesriigi pädevad 
asutused tagavad ravimiameti 
koordineerimisel ravimeid reguleerivate 
juriidiliste nõuete täitmise, korraldades 
selleks korduvalt ja vajaduse korral 
etteteatamata kontrollimisi, lastes 
vajaduse korral võetud proove kontrollida 
riiklikus ravimikontrolli laboris või 
liikmesriigi poolt selleks määratud 
laboris. Kontrolli teostavad pädevat 
asutust esindavad ametnikud, kellel on 
järgmised õigused:
a) kontrollida tootmis- ja 
kaubandusettevõtteid ning laboreid, 
millele tootmisloa omanik on artikli 20 
kohaselt andnud kontrolliülesande;
b) võtta proove;
c) uurida kõiki kontrolli eesmärgiga 
seotud dokumente, kui liikmesriikides 
21. mail 1975 kehtinud sätetest, mis 
piiravad valmistusviisi kirjeldustega 
seotud õigusi, ei tulene teisiti.”

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline tugevdada ja tihendada kontrollimist.

Muudatusettepanek 62

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

a a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Pädevad asutused võivad kontrollida 
korduvalt ja vajaduse korral ette 
teatamata algmaterjalidena kasutatavate 
toimeainete tootjate, turustajate ja 
importijate ruume, tootmisloa omanike 
ruume, ravimitega kauplejate ja ravimite 
vahendajate ruume või abiainete tootjate, 
importijate ja turustajate ruume, kui 
asutustel olevate andmete või varasemate 
juhtumite alusel on põhjust arvata, et seal 
ei täideta seaduse ja/või suunistega 
kehtestatud kohustusi. Neid kontrollkäike 
võib teha ka liikmesriigi, komisjoni või 
ameti palvel.”

Selgitus

Vt eelmine selgitus.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Kontrolli teostanud pädev asutus edastab 
aruannete sisu kontrolli läbinud tootjale, 
importijale, müügiloa omanikule või 
hulgimüüjale, või kauplemisloa või 
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vahendusloa omanikule.
Enne aruande vastuvõtmist peab pädev 
astus võimaldama tootjal, importijal, 
müügiloa omanikul või hulgimüüjal teha 
märkusi.

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

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult hulgimüüjaid, ning kohaldada nende kõigi suhtes ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse 
suhtes.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. 90 päeva jooksul pärast lõikes 1 
nimetatud kontrolli väljastatakse tootjale, 
importijale või hulgimüüjale hea 
tootmistava, hea hulgimüügitava, hea 
kauplemistava või hea vahendustava
sertifikaat, kui kontrolli tulemus näitab, et 
isik järgib ELi seadusandluses sätestatud 
hea tootmistava või hea hulgimüügi-, 
kauplemis- ja vahendustava põhimõtteid 
ja suuniseid.

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid kannavad väljastatud hea 
tootmistava ja hea hulgimüügitava 
sertifikaadid ühenduse andmebaasi, mida 

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

Muudatusettepanek 66

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 ELi
õigusaktides sätestatud hea tootmistava,
hea hulgimüügitava, hea kauplemistava 
või hea vahendustava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6
nimetatud ELi andmebaasi ning tootmine 
ja turustamine peab viivitamatult 
lõppema.

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
juhised, millega sätestatakse artiklis 111 
nimetatud kontrollimiste põhimõtted, 
eeskätt kontrollimist läbiviivate ELi ja/või 
riikide ametiasutuste osas.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt tehakse esimene kontroll kolme aasta jooksul pärast kolmanda 
riigi kandmist artikli 111b nimekirja. Kontroll tuleks selle asemel viia läbi enne riigi 
nimekirja kandmist, osalt seetõttu, et vastavalt artikli 51 lõikele 2 ei pea ELi ettevõtete 
asjatundjad teostama kontrolli toodete üle, mis on pärit riikidest, kellega ühendusel on 
sõlmitud kokkulepe, mis tagab, et tooted vastavad nõutud standardile.
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Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kolmanda riigi nõudel ning artikli 111a 
alusel vastutava asutuse läbiviidud 
kontrolli rahuldava tulemuse põhjal
kannab komisjon otsusega kõnealuse riigi 
nimekirja, kui selle reguleeriv raamistik, 
mis käsitleb Euroopa Liitu eksporditavaid 
toimeaineid, ning vastav kontrollimine ja 
järelevalve tagavad samaväärse 
rahvatervise kaitse nagu ELis. Eelkõige 
tuleb pöörata tähelepanu järgmisele:

Selgitus

Artikli 51 lõikes 2 ette nähtud vabastuse tõttu tehakse esimene kontroll kolme aasta jooksul 
pärast kolmanda riigi kandmist artikli 111b nimekirja, mis tähendab, et asjaomased tooted 
tuleksid ELi turule ning neid müüdaks inimestele ilma igasuguse kontrollita.

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab artikli 121 lõikes 2 
sätestatud korras vastu lõike 1 punktides a–
d sätestatud nõuete üksikasjalikud 
suunised, kasutades selleks asjakohaseid 
vahendeid ning võib-olla ka erakorralisi 
meetmeid, vastavustõendamist ning sellele 
järgnevat põhimõtete ja ohutuse kvaliteedi 
järelevalvet.

Selgitus

Järelevalve tuleks rangemaks muuta, eelkõige toimeainete importimise osas kolmandatest 
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riikidest, unustamata sealjuures nõuet teha vahet heade tootmistavade järelevalvel (ja kõige 
lõpuks kasutatavate põhimõtete kvaliteedi järelevalvel) ning võltsimise kontrollimisel, mis 
puudutab kõiki patendiomanikke.

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon, koostöös ravimiameti ja 
liikmesriikide pädevate asutustega, 
kontrollib korrapäraselt, kas kõnealuses 
lõikes sätestatud tingimused on täidetud. 
Esimene kontroll viiakse läbi, et teha 
kindlaks, kas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume täidetakse, ning kontrolle 
korratakse korrapäraselt vähemalt iga 
kolme aasta tagant.”

Selgitus

Artikli 51 lõikes 2 ette nähtud vabastuse tõttu tehakse esimene kontroll kolme aasta jooksul 
pärast kolmanda riigi kandmist artikli 111b nimekirja, mis tähendab, et asjaomased tooted 
tuleksid ELi turule ning neid müüdaks inimestele ilma igasuguse kontrollita.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult hulgimüüjaid, ning kohaldada nende kõigi suhtes ranget akrediteerimise, 
kontrollimise ja heade tavade süsteemi. Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse 
suhtes. 
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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.

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

Selgitus

Ravimite võltsimise vastu tõhusaks võitlemiseks on oluline, et liikmesriigid võtaksid vastu 
mitte ainult tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate seaduste süsteemi, vaid tagaksid ka 
võrdväärsed karistused kogu ELis. Võttes arvesse suurt ohtu inimeste tervisele ning 
patsientide, farmatseutide ja tootjate usaldussuhtele, on käesoleva direktiivi sätteid tarvis 
rakendada äärmiselt kiiresti.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 118c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118c a

Komisjon ja liikmesriigid teevad tihedat 
koostööd Euroopa Nõukoguga, et 
koostada ravimite võltsimise lõpetamist ja 
võltsitud ravimitega kauplemist käsitlev 
Euroopa konventsioon. Konventsioon 
hõlmab ravimite võltsimise ja võltsitud 
ravimitega kauplemise tsiviil- ja 
kriminaalõiguslikke aspekte.

Selgitus

On märgatud, et ravimite võltsimisest on saanud tegevus, mida juhivad rahvusvahelised 
kuritegelikud võrgustikud, ning selle rahvatervisele ohtu kujutava probleemi lahendamine ei 
ole võimalik üksnes ELi piires. Seetõttu peaksid Euroopa Liit ja liikmesriigid toetama 
Euroopa Nõukogu uue rahvusvahelise konventsiooni allkirjastamist ja ratifitseerimist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1) Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [sisesta täpne 
kuupäev, 6 kuud pärast direktiivi 
avaldamist]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

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

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid 
alates [sisesta täpne kuupäev, 6 kuud ja 
üks päev pärast avaldamist].

Liikmesriigid peavad siiski kohaldama: Liikmesriigid peavad siiski kohaldama:

a) sätteid, mis on vajalikud artikli 1 lõike 4 
nõuete täitmiseks seoses käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 46b lõike 2 punktiga 3 

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

ja lõikega 3 alates [sisesta täpne kuupäev, 6 
kuud pärast avaldamist];

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

b) sätteid, mis on vajalikud artikli 1 lõigete 
6 ja 8 nõuete täitmiseks alates [sisesta 
täpne kuupäev, 12 kuud pärast 
avaldamist];

c) 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 täpne kuupäev, 6 kuud 
pärast avaldamist];
d) 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 täpne kuupäev, 48 kuud 
pärast avaldamist].

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

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

Selgitus

On vähetõenäoline, et isegi pärast direktiivi jõustumist suudetakse lähima paari aasta jooksul 
kehtestada konkreetseid meetmeid. Seetõttu tuleks jätkata vahemeetmetega seni, kuni on 
kehtestatud täielikud meetmed. Nende 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 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) Komisjon esitab hiljemalt [sisesta 
kuupäev, 12 kuud pärast avaldamist] 
koostöös ravimiameti ja liikmesriikide 
ametiasutustega kvalitatiivse ja 
kvantitatiivse uuringu võltsitud ravimite 
müügist internetis ning esitab vajaduse 
korral õigusakti ettepaneku, mille 
eesmärk on kaitsta Euroopa kodanike 
tervist.

Selgitus

Võltsitud ravimite kasvav kättesaadavus interneti teel tekitab suurt muret. Inimeste tervise 
kaitseks ning enne õigusakti võimalikku koostamist on oluline, et oleksid olemas 
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed selle nähtuse leviku kohta Euroopas. 
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