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Muudatusettepanek 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Esimene volitus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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.

Or. en

Selgitus

Vaja oleks konventsiooni vormis rahvusvahelist õiguslikku vahendit, mille eesmärk on võtta 
kasutusele uued õigusaktid, mis hõlmavad ravimikuritegudega seotud uut õigusrikkumist, et 
kehtestada konkreetsed karistused ravimite võltsimise ja nende kvaliteedi halvendamise eest 
ning kehtestada õigusemõistmist reguleerivad eeskirjad, mis võimaldaksid arvesse võtta 
ravimitega seotud kuriteo ohvrite huve.
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Muudatusettepanek 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 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 
tarbijaorganisatsioonidega võtma 
meetmeid, et suurendada üldsuse 
teadlikkust ohtudest, mis on seotud 
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ravimite ostmisega internetist. 
Teadlikkuse tõstmise kampaaniatega 
tuleks kodanikke teavitada sellest, kas 
nende internetiapteek on ametlikult 
registreeritud ja kas seda kontrollivad 
riigiasutused.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 46
Judith A. Merkies

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 
ravimeid, mis ei vasta tootmisvigade või 
tootmisjärgse käitlemise puuduste tõttu 
heale tootmistavale või heale 
turustustavale.

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 47
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Ravimite võltsimist täheldatakse 
sageli internetist tellimisel. Vastavalt EÜ 
asutamislepingule, eriti selle artiklile 168 
on ravimite jaemüügi korraldus, eelkõige 
apteekides liikmesriikide pädevuses. See 
hõlmab ka ravimite postimüügi ja 
internetikaubanduse õiguslikku 
reguleerimist. Euroopa Kohtu praktika 
kohaselt võivad liikmesriigid neile antud 
ulatusliku pädevuse raames 
retseptiravimite postimüügi selle 
turustusviisiga seotud ohtude tõttu 
täielikult keelata. 

Or. de

Selgitus

Direktiiv peab arvestama kehtivat pädevuste jaotust. Apteekide ja ravimite jaemüügi õiguslik 
reguleerimine on liikmesriikide pädevuses. Valdav osa liikmesriikidest on keelustanud 
retseptiravimite postimüügi ja kohus on selle heaks kiitnud (otsus kohtuasjas C-322/01: 
Deutscher Apothekerverband, 11.12.2003).

Muudatusettepanek 48
Vicky Ford

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 

(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
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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.

teatavate toodete või tootekategooriate
eripära, nagu geneerilised ravimid,
ravimid, mida tootjad müüvad ilma 
kolmandate poolteta, nagu hulgimüüjad, 
kauplejad või vahendajad, 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.

Or. en

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 otse lõppkasutajana tegutsevale tervishoiuasutusele, kus ravimit manustatakse otse 
patsiendile.

Muudatusettepanek 49
Patrizia Toia

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, 

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

võtta võltsingute tagajärgi rahvatervisele, 
pidades silmas asjaomaste toodete 
konkreetseid omadusi või ravitava 
tervisliku seisundi tõsidust.

Or. it

Selgitus

Oluline on tagada kõigisse kategooriatesse kuuluvate ravimite ehtsus, hoolimata sellest, kas 
neid väljastatakse retsepti alusel või mitte. Kõik ravimid – nii retseptiravimid kui ka 
käsimüügiravimid – on eritooted, mis võivad võltsimise korral avaldada inimese tervisele 
katastroofilist mõju. Lisaks on nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil järjest levinum ravimite 
ümberpaigutamine – st retseptiravimitest saavad käsimüügiravimid. Mõnes liikmesriigis on 
käsimüügiravimite jaoks samuti retsepti vaja.

Muudatusettepanek 50
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriikidel peaks olema koos 
sidusrühmadega õigus kindlaks määrata 
ravimite võltsimise vastases võitluses 
kasutatavate tehnoloogiate eriaspektid, 
mida nad peavad ravimite 
müügikorralduse seisukohalt parimaks, 
võttes arvesse käesoleva direktiiviga 
vastuvõetud ehtsust tõendavat pitserit.

Or. it

Selgitus

Direktiivis nõutakse ravimite pakenditel ehtsust tõendava pitseri kasutamist, tänu millele on 
hulgimüüjatel ja farmatseutidel võimalik kontrollida ravimite ehtsust. Ohutussüsteemi 
näitajate üle tuleb otsustada riiklikul tasandil ja vastavalt sellele, millised on vastava riigi 
ravimimüügisüsteemi vajadused. Tuleb tunnustada juba elluviidud ja elluviidavaid riiklikke 
algatusi.
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Muudatusettepanek 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) 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.

Or. de

Selgitus

Oluline on tagada nii retseptiravimite kui ka käsimüügiravimite ehtsus.

Muudatusettepanek 52
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Direktiiviga nõutakse ravimite pakenditele turvaelementide lisamist, tänu millele on 
hulgimüüjatel ja farmatseutidel võimalik kontrollida ravimite ehtsust. Tõestamisprotsessi 
eripärad tuleks kindlaks määrata riiklikul tasandil ja vastavalt sellele, millised on vastava 
riigi ravimimüügisüsteemi vajadused. Tuleb tunnustada juba elluviidud ja elluviidavaid 
riiklikke algatusi.
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Muudatusettepanek 53
Amalia Sartori

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.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 54
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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.

Muudatusettepanek 55
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Tehnoloogiad, mis võimaldavad 
ühekordse annuse ravimivormi (nt kapsel, 
tablett või avamist tuvastada võimaldav 
vedeliku esmapakend) tasandil ravimite 
ehtsuse kontrollimist ja jälgimist, võivad 
olla väärtuslik vahend turul olevate 
toodete paremaks kontrollimiseks. 

Or. en

Selgitus

Ühekordse annuse ravimivormi tasandil ravimite ehtsuse kontrollimist ja jälgimist 
võimaldavate tehnoloogiate kasutamine ja ravimite pakenditele kavandatud turvaelemendid 
võimaldavad võltsitud tooteid avastada varases etapis ning vähendada tänu sellele 
patsientide tervise- ja turvariske, mis võltsitud toodetega kaasnevad.

Muudatusettepanek 56
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
pakendab, peab omama tootmisluba. Et 

(8) Iga tarneahelas osaleja, kes ravimeid 
märgistab, pakendab või teeb muudatusi 
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turvaelemendid oleksid tõhusad, võiksid 
neid kõrvaldada, asendada või kinni katta 
üksnes tootmislubade omanikud rangete 
tingimuste alusel.

ravimi märgistuses või pakendil, peab 
omama tootmisluba. Et turvaelemendid 
oleksid tõhusad, võiksid neid kõrvaldada, 
asendada või kinni katta üksnes 
tootmislubade omanikud rangete 
tingimuste alusel. Karmide tingimuste 
eesmärk on takistada võltsitud toodete 
sattumist tarneahelasse ning need 
tingimused kajastavad tootmisloa 
omanike vastutuskohustust ravimi algse 
tootja ja müügiloa omaniku ning tarbijate 
ees.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 57
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ravimimüügiahela usaldusväärsuse 
tõstmiseks peaksid hulgimüüjad 
kontrollima, kas ise või selleks otstarbeks 
määratud asutuse kaudu, et nende tarnijad 
vastavad heale hulgimüügitavale. 

(10) Ravimimüügiahela usaldusväärsuse 
tõstmiseks peaksid hulgimüüjad 
kontrollima, kas ise või selleks otstarbeks 
määratud asutuse kaudu, et nende tarnijad 
vastavad heale hulgimüügitavale. Et ka 
ravimi müügiloa omanikul oleks võimalik 
tarneahelat jälgida, peaksid hulgimüüjad 
andma talle lisaks teavet vastuvõetud 
tellimuste kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 58
Jorgo Chatzimarkakis

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 teadlikkuse 
tõstmise meetmeid edendada 
liikmesriikides ja kogu Euroopas. 
Komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid, mille eesmärk on teavitada laia 
avalikkust ohtudest, mis on seotud 
ravimite ostmisega internetist.

Or. de

Selgitus

Oluline on tagada nii retseptiravimite kui ka käsimüügiravimite ehtsus.

Muudatusettepanek 59
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Eelkõige tuleks 
teavituskampaaniaid korraldada 
liikmesriikides ja kogu Euroopas. 
Komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma 
tõhusaid meetmeid, mille eesmärk on 
suurendada avalikkuse teadlikkust 
ohtudest, mis on seotud ravimite 
ostmisega internetist.

Or. it

Selgitus

Internet on võltsitud farmaatsiatoodete peamine turustuskanal. Elanikele tuleks tungivalt 
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selgitada, et nad ei ostaks farmaatsiatooteid ebaseaduslike turustuskanalite kaudu. Seetõttu 
on soovitatav korraldada harivaid kampaaniaid sel teemal nii riiklikul kui ka Euroopa 
tasandil.

Muudatusettepanek 60
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Ravimite toimeainete või abiainete
tootja peaks kohaldama ühenduses 
kehtivat asjaomast head tootmistava 
sõltumata sellest, kas neid aineid
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.

Or. en

Selgitus

Nii ravimite abiainete kui ka toimeainete suhtes peaks kehtima Euroopa tasandil 
väljatöötatud hea tootmistava, mis vastab nende toodete eripärale. Euroopa Komisjonil 
palutakse välja töötada ravimite toimeainete tootmise hea tava ning abiainete tootmise hea 
tava, milles on arvestatud nende kahe väga erineva ainekategooria põhiomadusi ja eelkõige 
asjaolu, et abiainetel ei ole teraapilist toimet.

Muudatusettepanek 61
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 62
Frédérique Ries

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

Or. en

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. 
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Muudatusettepanek 63
Jorgo Chatzimarkakis

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. 

Or. de

Muudatusettepanek 64
Patrizia Toia

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.

Or. it

Selgitus

Liikmesriikide koostöö ravimite ebaseadusliku internetikaubanduse vastu on väga laialdane 
ja see hõlmab näiteks heade tavade ja tehnilise oskusteabe vahetamist Koostöösse tuleks 
kaasata ka Europol, kellel on suured kogemused internetikuritegudega seotud valdkondades.

Muudatusettepanek 65
Judith A. Merkies

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

-1) Artiklis 1 lisatakse lõike 2 järele lõige 
2a:
„2 a. Võltsitud ravim: 

ravim, mille puhul on tahtlikult võltsitud:

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

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

c) taustandmeid, sealhulgas tarnevõrgu 
kindlakstegemist võimaldavaid andmeid ja 
dokumente.
Komisjon ajakohastab seda määratlust 
koos ameti ja riigiasutustega vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule ning 
rahvusvahelistele kokkulepetele.
Käesolev määratlus ei ole seotud 
intellektuaal- ja tööstusomandiõiguse ega 
patendiõiguse rikkumisega.
Määratlus ei hõlma tahmatult tekkinud 
tootmisvigu.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse ja selguse huvides on vaja võltsitud ravimite määratlust, sest praegu valitseb 
segadus selle osas, mis ravimid nende hulka kuuluvad. Käesolev direktiiv peaks keskenduma 
rahvatervisele tekitatavatele tagajärgedele ning mitte tegelema intellektuaalomandi- või 
patendiõigustega seotud võimalike probleemidega ega tootmisvigadega.
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Muudatusettepanek 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artiklis 1 lisatakse lõike 2 järele lõige 
2 a:
„2 a. Võltsitud ravim: ravim, mille puhul 
on tahtlikult võltsitud:
a) omadusi, sealhulgas pakendit, silti, 
nime, koostist, sealhulgas pakendi 
koostisosi, toimeaineid ning nende 
kogust;
b) taustaandmeid, sealhulgas tootjat, 
tootjariiki, päritoluriiki ja müügiloa 
omanikku;
c) päritolu, sealhulgas tarnevõrgu 
kindlakstegemist võimaldavaid andmeid ja 
dokumente. 
Komisjon ajakohastab seda määratlust 
vastavalt tehnika ja teaduse arengule ning 
rahvusvahelistele kokkulepetele. 
Käesolev määratlus ei ole seotud 
tööstusomandiõiguse rikkumisega.
Määratlus ei hõlma tootmisvigu. 

Or. de

Muudatusettepanek 67
Judith A. Merkies

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

-1 a) Artiklis 1 lisatakse lõike 3 järele lõige 3a:

3 a. Abiaine: 

„ravimivormi komponendid, mis ei ole 
toimeained. 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.”

Or. en

Selgitus

Vaja on abiainete määratlust. Abiaine on oluline osa valmis ravimist. Määratlus on kooskõlas 
abiaineid käsitlevate EMEA Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee suunistega. 

Muudatusettepanek 68
Vicky Ford

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

-1 b) 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.
Komisjon ajakohastab seda määratlust 
koos ameti ja riigiasutustega vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule ning 
rahvusvahelistele kokkulepetele.
Käesolev määratlus ei ole seotud 
intellektuaal- ja tööstusomandiõiguse ega 
patendiõiguse rikkumisega.
Määratlus ei hõlma tootmisvigu.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 69
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kõik toimingud, mis seisnevad ravimite
müügi või ostu läbirääkimistes või

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

välja arvatud ravimite käitlemine ja
tarnimine üldsusele ning toimingud, mida 
ei määratleta hulgimüügina.”

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklis 1 lisatakse lõike 17 a järele 
lõige 17 b:
„17 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 
hankimise kohustusest vabastatud.”

Or. de

Selgitus

Ravimite tarnimiseks volitatud isikud ei ole direktiivis 2001/83/EÜ määratletud, kuigi väljend 
tuleb direktiivis ette. Et tõhusalt takistada võltsitud ravimite sattumist seaduslikku 
tarneahelasse tuleks kõik tarneahela osalised täpselt määratleda.
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Muudatusettepanek 71
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklis 1 lisatakse lõike 18 a järele 
lõige 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.

Or. en

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 72
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 73
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 74
Amalia Sartori

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

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

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 75
Judith A. Merkies

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 
toimeainete hulka mittekuuluva 
algmaterjali puhul hinnatakse selle 
sobivust ravimites kasutamiseks. 
Tootmisloa omanik tagab, et 
hindamisprotsessi on kirjeldatud 
kvaliteedisüsteemis, mida pädevatel 
asutustel on võimalik kontrollida.

Or. en

Selgitus

Toimeainete ja abiainete tarneahelad on oma olemuselt täiesti erinevad. Abiaineid käsitlevad 
sätted tuleks esitada eraldi artiklis, kus abiained eristatakse selgelt toimeainetest ja millega 
kohaldatakse nõuetekohane kontroll. Abiainete tootjate ja tooraine tarneahelat jälgitakse ELi 
volitatud isiku järelevalve all tootmisloa omaniku kvaliteedisüsteemi raames, mida samuti 
regulaarselt kontrollitakse.
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Muudatusettepanek 76
Amalia Sartori

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

Abiainete suhtes tuleb kohaldada 
komisjoni poolt nende jaoks välja töötatud 
head tootmistava 84 a tähenduses.

Or. en

Selgitus

Nii ravimite abiainete kui ka toimeainete suhtes peaks kehtima Euroopa tasandil 
väljatöötatud hea tootmistava, mis vastab nende toodete eripärale. Euroopa Komisjonil 
palutakse välja töötada ravimite toimeainete tootmise hea tava ning abiainete tootmise hea 
tava, milles on arvestatud nende kahe väga erineva ainekategooria põhiomadusi ja eelkõige 
asjaolu, et abiainetel ei ole teraapilist toimet.

Muudatusettepanek 77
Ioannis A. Tsoukalas

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.”

Or. el



PE439.067v01-00 26/50 AM\804377ET.doc

ET

Muudatusettepanek 78
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse punkt h:

„h) kohaldada kolmandatest riikidest 
imporditud toimeainete suhtes erilist ja 
ranget järelevalvet hea tootmistava 
järgimise ja toimeainete kvaliteedi 
kontrollimiseks.”

Or. it

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.

Muudatusettepanek 79
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 80
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 81
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul, välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 

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

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.

Or. en

Selgitus

Oluline on töötada välja tõhus ravimite identifitseerimise ja ehtsuse tõestamise süsteem 
kooskõlas artikli 54a lõikes 4 sätestatud riskihindamise korraga. Turvaelementide 
kehtestamisel on vaja arvesse võtta toote eripära. Turvaelementide kasutamist tuleb hinnata 
sõltuvalt toote omadustest, et tagada selle ehtsus. Teatavaid tooteid manustatakse üksnes 
haiglas. Seega ei too turvaelementide kasutamine nendel toodetel kaasa erilist kasu patsiendi 
turvalisuse osas ning võib pidurdada nende toodete kättesaamist.

Muudatusettepanek 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul 
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.

Or. en
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Selgitus

Oluline on töötada välja tõhus ravimite identifitseerimise ja ehtsuse tõestamise süsteem 
kooskõlas artikli 54a lõikes 4 sätestatud riskihindamise korraga. Turvaelementide 
kehtestamisel on vaja arvesse võtta toote eripära. Turvaelementide kasutamist tuleb hinnata 
sõltuvalt toote omadustest, et tagada selle ehtsus. Teatavaid tooteid manustatakse üksnes 
haiglas. Seega ei too turvaelementide kasutamine nendel toodetel kaasa erilist kasu patsiendi 
turvalisuse osas ning võib pidurdada nende toodete kättesaamist.

Muudatusettepanek 83
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

o) VI jaotises määratletud arstiretsepti 
alusel väljastatavate ravimite puhul – välja 
arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, mida ei saa nende konkreetsete 
omaduste tõttu hulgimüügiettevõtete ja 
apteegi kaudu turustada ning mis 
edastatakse seetõttu tootjalt otse 
kliinikutele, kus need manustatakse otse 
patsiendile –, turvaelemendid, mis 
võimaldavad ravimit identifitseerida, 
jälgida ning kinnitada selle ehtsust.”

Or. de

Muudatusettepanek 84
Patrizia Toia

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) turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit, välja arvatud 
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arvatud radiofarmatseutiliste preparaatide 
puhul, turvaelemendid, mis võimaldavad 
ravimit identifitseerida, jälgida ning 
kinnitada selle ehtsust.”

radiofarmatseutilised preparaadid,
identifitseerida, jälgida ning kinnitada selle 
ehtsust.”

Or. it

Selgitus

Oluline on tagada kõigisse kategooriasse kuuluvate ravimite ehtsus, hoolimata sellest, kas 
neid väljastatakse retsepti alusel või mitte. Kõik ravimid – nii retseptiravimid kui ka 
käsimüügiravimid – on eritooted, mis võivad võltsimise korral avaldada inimese tervisele 
katastroofilist mõju. Lisaks on nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil järjest levinum ravimite 
ümberpaigutamine – st retseptiravimitest saavad käsimüügiravimid.

Muudatusettepanek 85
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvaelemente peetakse võrdväärseteks, 
kui need võimaldavad samal tasemel 
tagada ravimi tõhusa identifitseerimise, 
ehtsuse tõestamise, jälgitavuse ja 
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rikkumise puudumise ning kui neid on 
tehniliselt sama raske kopeerida. Kui 
turvaelement eemaldatakse, asendatakse 
või kaetakse, siis tuleks käesolevat punkti 
kohaldada ka uue turvaelemendi suhtes.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et paralleelkaubandusega tegelejad kasutavad ümberpakendamisel võrdväärseid 
turvaelemente, tuleb direktiivis kehtestada vastavalt teatavatele kriteeriumidele võrdväärsete 
omaduste erinevad kategooriad.

Muudatusettepanek 87
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et paralleelkaubandusega tegelejad kasutavad ümberpakendamisel võrdväärseid 
turvaelemente, tuleb direktiivis kehtestada vastavalt teatavatele kriteeriumidele võrdväärsete 
omaduste erinevad kategooriad, tunnistades asjaolu, et varjatud turvaelemente ei saa ilma 
eelneva teabeta tõendada. 
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Muudatusettepanek 88
Frédérique Ries

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 89
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 54 punktis o nimetatud 
turvaelemente kohaldatakse eranditult 
kõikide turustuskanalite osas.

Or. en

Selgitus

Kui teatavate ravimite puhul on selgunud, et need vajavad täiendavat ohutuse kaitset, tuleks 
seda kaitset kasutada selle turustuskanalist sõltumata, et vältida liigset segadust.
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Muudatusettepanek 90
Frédérique Ries

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/EÜ. Nad vastutavad esmasele 
tootjale, müügiloa omanikule ja 
tarbijatele tekitatud tagajärgede eest, mida 
põhjustavad ravimid, mille omadusi on 
võltsitud.

Or. en

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 91
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 54a – lõige 4 – esimene 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 vajalikud 
meetmed. Enne kui kavandatakse 
konkreetseid meetmeid vastavalt artikli 54 
punktile o, korraldab komisjon avaliku 
mõjuhinnangu kehtivate turvaelementide 
kulude ja tulude kohta, samuti 
konsultatsiooni nimetatud 
turvaelementide kasutuselevõtu ja 
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kasutamisega seotud osalistega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 92
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused meetmed käesoleva 
direktiivi vähemoluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võtab vastu artikli 54 punkti o 
ja lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud 
meetmed. 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 lõikes 2a 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. it

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 
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olevate plommide häid ja halbu külgi, ning ta peaks arvesse võtma olemasolevat kogemust 
ning lõpule viidud katseprojektide tulemusi.

Muudatusettepanek 93
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui komisjon võtab vastu meetme 
artikli 54 punkti o rakendamiseks, 
korraldab komisjon avaliku 
mõjuhinnangu kehtivate turvaelementide 
kulude ja tulude kohta ning konsulteerib 
nimetatud turvaelementide kasutuselevõtu 
ja kasutamisega seotud osalistega.

Or. de

Selgitus

Turvaelementideks on mitmeid võimalusi: ühemõõtmelised koodid, andmemaatriks, plommid, 
hologrammid jne. Riiklikul tasandil on alustatud katseprojekte turvaelementide erinevate 
eeliste hindamiseks. Komisjon peaks enne konkreetse turvaelemendi valikut hindama kõiki 
turul olevaid turvaelemente.

Muudatusettepanek 94
Vicky Ford

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.
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Or. en

Muudatusettepanek 95
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi. 
Liikmesriigid tagavad, et austatakse 
farmaatsiatoodete võltsimise vastases 
võitluses kasutatava tehnoloogia abil 
genereeritud andmete omandilist 
kuuluvust ja konfidentsiaalsust.”

Or. it

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 eetikakoodeksit.

Muudatusettepanek 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Liikmesriigid tagavad, et austatakse 
ravimite identifitseerimise eesmärgil 
kasutatavate turvaelementide kaudu 
saadavate andmete omandilist kuuluvust 
ja konfidentsiaalsust.

Or. de

Selgitus

Turvaelementideks on mitmeid võimalusi: ühemõõtmelised koodid, andmemaatriks, plommid, 
hologrammid jne. Riiklikul tasandil on alustatud katseprojekte turvaelementide erinevate 
eeliste hindamiseks. Komisjon peaks enne konkreetse turvaelemendi valikut hindama kõiki 
turul olevaid turvaelemente. 

Muudatusettepanek 97
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealuses lõikes nimetatud meetmete 
puhul võetakse arvesse õigustatud huvi 
kaitsta konfidentsiaalset äriteavet ning 
tööstus- ja kaubandusomandi õigusi.
Liikmesriigid tagavad, et austatakse 
ravimite tõestamise eesmärgil 
kasutatavate turvaelementide kaudu 
saadavate andmete omandilist kuuluvust 
ja konfidentsiaalsust.

Or. en

Selgitus

Ravimite ehtsuse tõestamisel kasutatavad turvaelemendid võivad genereerida teavet, mis võib 
olla isiklikust ja äri seisukohast tundlikud. Tuleks austada selliste andmete omandilist 
kuuluvust. Isikliku ravimitarbimisega seotud andmete suhtes peaksid kehtima asjaomased 
andmekaitseseadused ning riiklikud eeskirjad ametialase konfidentsiaalsuse kohta.
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Muudatusettepanek 98
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 99
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates [sisesta täpne kuupäev, 36 kuud 
pärast avaldamist] peavad kõik 
arstiretsepti alusel väljastatavad ravimid, 
välja arvatud radiofarmatseutilised 
preparaadid, kandma alates partii 
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väljastamise hetkest vastavalt artiklile 51 
seerianumbrit, mis tuvastab selgelt 
üksikpakendi. Seerianumber tuleks 
integreerida rahvusvaheliselt tunnustatud 
ja ühtlustatud kodeerimisstandardisse.

Or. en

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 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kolme aasta pikkuse 
üleminekuperioodi ajal loetakse 
võrdväärseteks neid turvaelemente, mis 
võimaldavad võrdselt kindlaks teha 
ravimite olemust, ehtsust, segamatut 
jälgitavust, ilma et oleks vaja avada 
esmapakendit, või nad muudavad toote 
võltsimise samaväärselt raskeks. Kui 
turvaelement on eemaldatud, asendatud 
või kaetud, siis tuleks käesolevat punkti 
kohaldada ka uue turvaelemendi suhtes, 
kui esmane turvaelement ei ole varjatud 
ja seda ei ole võimalik ära tunda.

Or. de

Selgitus

On oluline tagada, et tulevikus on terves ELis kasutusel ühetaoline turvaelement.
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Muudatusettepanek 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 9
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 
individuaallubade kohta.”

Or. el

Muudatusettepanek 102
Vicky Ford

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;”;

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine punkt j:
„j) nad peavad teavitama ravimi müügiloa 
omanikku viimase taotlusel ravimi osas 
saadud tellimustest. Esimese lause kohane 
teave peab minimaalselt sisaldama 
tellimuse andnud osapoole nime ja 
aadressi ning punktis e loetletud 
üksikasju esimesest neljanda taandeni.“

Or. de

Muudatusettepanek 104
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) Artikli 84 järele lisatakse 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.
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Or. en

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 
kahe väga erineva koostisosa põhiomadusi, eelkõige asjaolu, et abiainetel ei ole teraapilist 
toimet.

Muudatusettepanek 105
Amalia Sartori

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.”

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 106
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

VII a JAOTIS

INTERNETIMÜÜK

Artikkel 85c

1. Komisjon võtab ühenduse logo kohta vastu 
delegeeritud akti, et kasutada seda logo 
internetiapteekide avalehel; üldsus saab selle 
abil kindlaks teha, kas ravimeid müügiks 
pakkuv veebisait on seotud registreeritud 
apteegiga. Logo lingitakse liikmesriigi tasandil 
keskse veebisaidiga, mille loob liikmesriik ja 
mis võimaldab kasutajal kontrollida logo 
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ehtsust ja milles antakse taustateavet ohtude 
kohta, mida põhjustab ravimite ostmine 
internetist. 

Need aktid, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades 
neid, võetakse vastu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 osutatud korras.

2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et kõikidel registreeritud 
internetiapteekide saitidel, mis on seotud 
nende territooriumil asuvate apteekidega, on 
lõikes 1 nimetatud ühenduse logo, ning 
takistamaks registreerimata internetiapteekide 
saitidel seda logo kasutamast ning linkimist 
lõikes 1 nimetatud keskse veebisaidiga. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 108
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Artikli 88 lõike 1 järele lisatakse 
järgmine lõige 1a:
„1 a. Liikmesriigid koostavad koostöös 
komisjoniga ja pärast konsulteerimist 
huvitatud pooltega farmaatsiatoodete 
tarnijate usaldusväärsusega seotud 
teabestrateegia. Selles strateegias tuleks 
arvesse võtta erinevaid riiklikke õigusakte, 
millega reguleeritakse farmaatsiatoodete 
tarnimist ja farmaatsiatoodete teatavate 
tarnemeetoditega kaasnevat riski, näiteks 
ebaseaduslikke kanaleid internetis.“

Or. it

Selgitus

Internet on võltsitud farmaatsiatoodete peamine allikas. Elanikele tuleks tungivalt selgitada, 
et nad ei ostaks farmaatsiatooteid ebaseaduslike turustuskanalite kaudu. Seetõttu on 
soovitatav korraldada harivaid kampaaniaid sel teemal nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 88b
Liikmesriigid koostavad koostöös 
komisjoniga ja pärast konsulteerimist 
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.

Or. de
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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 110
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Artiklisse 97 lisatakse järgmine 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.

Or. en

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 see on tarbijate ja oma maine kaitsmine on 
nende endi huvides, peaks teabekampaaniaid juhtima tööstus ise, komisjoni oleks vaid 
järelevalveroll kontrollimaks, et kampaaniaid tõesti korraldatakse.
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Muudatusettepanek 111
Patrizia Toia

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.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 112
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 111 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui lõikes 1 nimetatud kontrollkäigu 
tulemus näitab, et isik ei järgi ühenduse 
õigusaktides sätestatud hea tootmistava või 
hea hulgimüügitava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi.

7. Kui lõikes 1 nimetatud kontrollkäigu 
tulemus näitab, et isik ei järgi ühenduse 
õigusaktides sätestatud hea tootmistava või 
hea hulgimüügitava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi ning 
tootmis- ja turustamisprotsessid peavad 
viivitamatult lõppema.

Or. el



PE439.067v01-00 48/50 AM\804377ET.doc

ET

Muudatusettepanek 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118c a

Komisjon ja liikmesriigid 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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 114
Vicky Ford

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 

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 
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käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

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

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

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

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

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.
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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. 


