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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 
kaubastajad 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
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kogemused näitavad, et ravimite 
internetimüük ei võimalda tarbijatel 
saada piisava kindlusega teavet, kas 
ostetavad ravimid pärinevad seaduslikust 
tarneahelast ning on seega ohutud. 
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.

Or. it
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Selgitus

Ravimite kasvav müük 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 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi 
ning selle eesmärk on takistada võltsitud 
ravimite sattumist seaduslikku 
tarneahelasse. 

Or. it

Selgitus

Võltsitud ravimite sattumine seaduslikku tarnevõrku 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. 

Muudatusettepanek 3

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 

(5) Praegune ravimite turustusvõrk on 
kasvavalt keerukas ning kaasab mitmeid 
osalisi, kes ei ole tingimata hulgimüüjad 
direktiivi 2001/83/EÜ tähenduses, näiteks 
kaubastajad ja vahendajad.
Ravimimüügiahela usaldusväärsuse 
tagamiseks peaks ravimialane õigusakt 
käsitlema kõiki ravimimüügiahelas 
osalejaid: see hõlmab mitte ainult 
turustajaid, kes hangivad, säilitavad, 



PE430.741v01-00 6/30 PA\796772ET.doc

ET

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.

ladustavad ja tarnivad ravimeid, vaid ka 
isikuid, kes on seotud ravimitega tehtavate 
tehingutega ilma ravimeid käitlemata, 
näiteks kaubastajad 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 
analoogselt ravimitootjate ja -turustajate 
suhtes kehtivatele headele tavadele.

Or. it

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 4

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 

(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, 
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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.

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.

Or. it

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. Näiteks ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja 
müüb ilma vahendajateta otse tervishoiustruktuurile, kes neid ravimeid patsientidele annab.

Muudatusettepanek 5

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 tagama ise, et ravimite 
toimeaineid tarniv tootja vastaks heale 
tootmistavale.

Or. it

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.
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Muudatusettepanek 6

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 
toimeainete tootja kohaldama head 
tootmistava sõltumata sellest, kas neid 
toimeaineid toodetakse ühenduses või on 
nad imporditud. Ravimite toimeainete 
tootmise korral kolmandates riikides tuleb 
tagada, et järgitakse häid tootmistavasid, 
mida kohustuslikult ja korrapäraselt 
kontrollivad ühenduse pädevad asutused 
või nende riikide ametiasutused, kellega 
on sõlmitud kehtivad vastastikuse 
tunnustamise kokkulepped, mis hõlmavad 
muu hulgas ka ravimite toimeaineid. 

Or. it

Selgitus

Ravimite toimeainete päritolu ja kvaliteedi kindlakstegemine on olulise tähtsusega. Heade 
tootmistavade täitmise kindlustamiseks on rangelt ja täpselt kontrollida tootmiskohti.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriike kutsutakse tagama 
kodanike tervist ning kaitsma Euroopa 
ettevõtete konkurentsivõimet, kehtestades 
võltsitud ravimite seaduslikku 
tarneahelasse sattumise tõkestamiseks 
tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja 
võrdväärsed karistused

Or. it
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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 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artiklis 1 lisatakse lõike 5 järele lõige 
5a:

„5a) Võltsitud ravim:

ravim, mille puhul on tahtlikult võltsitud:

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

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

c) taustandmeid, sealhulgas tarnevõrgu 
kindlakstegemist võimaldavaid registreid 
ja dokumente.

Komisjon kohandab koostöös ravimiameti 
ja liikmesriikide ametiasutustega 
kõnesolevat määratlust, võttes arvesse 
teaduse ja tehnika arengut ning 
rahvusvahelisi kokkuleppeid.”

Or. it

Selgitus

Kui tahetakse tõhusalt võidelda võltsitud ravimite seaduslikku tarneahelasse sattumise vastu, 
on oluline määratleda selgelt ja põhjalikult võltsitud ravimite mõiste. See on vajalik ka 
karistuste karmistamise tõttu. Asjakohane on jätta määratlusest välja võimalikud tootmisvead. 



PE430.741v01-00 10/30 PA\796772ET.doc

ET

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklis 1 lisatakse lõike 17a järele 
lõige 17b:

„17b. Ravimite vahendamine:

kõik toimingud peale ravimite omamise 
ja/või füüsilise käitlemise, mis seisnevad 
ravimite müügi või ostu läbirääkimistes 
sõltumatult teise isiku nimel või 
arveldamises teise isiku nimel või ravimite 
vahendamises, välja arvatud hulgi- ja 
jaemüük.”

Or. it

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 kaubastajad ja ravimite vahendajad. Seepärast on 
oluline kohaldada ka nende suhtes akrediteerimise, kontrollimise ja heade tavade süsteemi. 
Sama peab kehtima ka paralleelse kaubanduse suhtes.

Muudatusettepanek 10

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

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 

„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, 
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omanik kas ise või selleks otstarbeks 
akrediteeritud liikmesriigi pädeva asutuse 
kaudu, kas toimeainete tootja vastab heale 
tootmistavale.”

et toodangut valmistatakse kooskõlas 
ühenduses kehtivate suuniste ja heade 
tootmistavadega, mida kohustuslikult 
kontrollivad ühenduse pädevad asutused 
või nende riikide ametiasutused, kellega 
on sõlmitud kehtivad vastastikuse 
tunnustamise kokkulepped, mis hõlmavad 
muu hulgas ka ravimite toimeaineid.”

Or. it

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 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lisatakse punkt h:

„h) võtma õigusliku vastutuse tema poolt 
läbi viidud või tellitud inspekteerimiste ja 
kontrollimiste tulemuste täpsuse eest ning 
tal ei ole lubatud vastutust delegeerida.”

Or. it

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. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 ühenduse 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 vastastikuse tunnustamise 
kokkulepe. Tehtud kontrolli peab 
tõendama pädeva asutuse väljastatud 
tunnistus, mis kinnitab heale 
tootmistavale vastavust.

Or. it

Selgitus

Eksportiva kolmanda riigi kinnitus selle kohta, et eksporditavat toimeanet tootvas tehases 
kohaldatakse häid tootmistavasid, on liiga nõrk tagatis. Inimeste tervisekaitse 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 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 ning 
VII jaotise kohaldamist peavad 
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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.

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.

Or. it

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 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 radiofarmatseutilised preparaadid 
ja ravimid, mida tootjad müüvad ilma 
vahendajateta otse struktuurile, kus 
ravimeid patsientidele manustatakse, 
turvaelemendid, mis võimaldavad ravimit 
identifitseerida, jälgida ning kinnitada selle 
ehtsust; 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. 

Or. it

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 
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kulusid. Näiteks ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja 
müüb ilma vahendajateta otse tervishoiustruktuurile, kes neid ravimeid patsientidele annab.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artiklile 54 lisatakse punkt p:
„p) päritolu (riik, ettevõte, tootmiskoht), et 
tagada toimeaine jälgitavus.”

Or. it

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. Näiteks ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja 
müüb ilma vahendajateta otse tervishoiustruktuurile, kes neid ravimeid patsientidele annab.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 
kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt 
samaväärsed seoses võimalusega tagada 
ravimi identifitseerimine, ehtsus ja 
segamatu jälgitavus, ning kui ei ole avatud 
esmapakendit, nagu see on määratletud 
artikli 1 lõikes 23.

Or. it
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Selgitus

Ogni apertura di una confezione di medicinali al fine del riconfezionamento è un momento 
delicato perché è in tale circostanza che può più facilmente avvenire la sostituzione dei 
medicinali autentici con prodotti falsificati. Per tale motivo, colui che compie tale operazione 
deve avere un'autorizzazione e deve essere sottoposto ad un rigido sistema di controlli. Al 
momento di riconfezionare il prodotto occorre vigilare a che vengano apposte caratteristiche 
di sicurezza qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelle apposte 
originariamente dal produttore del prodotto.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ravimimüügiahela keerukus. 

Or. it

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. Näiteks ei ole otstarbeks kehtestada turvaelemente sellistele toodetele, mida tootja 
müüb ilma vahendajateta otse tervishoiustruktuurile, kes neid ravimeid patsientidele annab.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ravimite hulgimüük ja ravimitega 
kauplemine”.

„Ravimite hulgimüük, vahendamine ja 
ravimitega kauplemine”.

Or. it

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki selles sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult ravimite hulgimüüjaid ja kaubastajaid.
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Muudatusettepanek 19

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 väljastanud 
riik peatab või tühistab loa, olles 
teavitanud sellest loa omanikku, kui loa 
saamise tingimusi enam ei täideta või kui 
luba ei ole kasutatud kauem kui kolm 
aastat, välja arvatud juhul, kui luba ei 
kasutatud mõistliku aja jooksul, mis on 
vajalik käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavuse saavutamiseks, ning liikmesriik 
teavitab sellest viivitamata teisi 
liikmesriike ja komisjoni.”

Or. it

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 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. Artikli 79 järele lisatakse artikkel 
79a:
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„Artikkel 79a
Komisjon kehtestab koostöös ravimiameti 
ja liikmesriikide ametiasutustega ravimite 
kaubastamise ja 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 koostööd tegema ainult 
isikute või asutustega, kes vastavad 
artiklis 80 sätestatud nõuetele.”

Or. it

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 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„Hulgimüügiloa, kauplemisloa ja 
ravimite vahendamise loa omanikud 
peavad vastama järgmistele 
miinimumnõuetele:”

Or. it

Selgitus

Sama.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 13 – punkt 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 või kaubeldud või 
vahendatud ravimite tehingute kohta:

– kuupäev, – kuupäev,

– ravimi nimetus, – ravimi nimetus,

– saadud, tarnitud või kaubeldud 
kogus,

– saadud, tarnitud või kaubeldud 
kogus,

– vastavalt asjaoludele tarnija või 
kaubasaaja nimi ja aadress;”;

– vastavalt asjaoludele tarnija või 
kaubasaaja nimi ja aadress;”.

Or. it

Selgitus

Sama.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 13 – punkt 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 jaotamisele, kaubastamisele ja 
vahendamisele sätestatud hea tava 
põhimõtteid ja suuniseid.

Or. it
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Selgitus

Sama.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 13 - punkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikli 80 – punkt i – sissejuhatav osa

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:

Or. it

Selgitus

Sama.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 13 – punkt c – esimene lõik
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.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Artikkel 84 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 84

Komisjon avaldab ravimite hea
turustamis-, kaubandus- ja vahendustava 
suunised. Selleks konsulteerib ta 
ravimpreparaatide komitee ja nõukogu 
otsusega 75/320/EMÜ1 asutatud
farmaatsiakomiteega.

1 EÜT L 147, 09.06.75, lk 23.

Or. it

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 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 14
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 85 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimitega kauplevad isikud peavad 
tagama, et kaubeldavatele ravimitele kehtib 
müügiluba, mis on väljastatud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 726/2004 või 

Ravimitega kauplevad ja ravimeid 
vahendavad isikud peavad tagama, et 
kaubeldavatele ravimitele kehtib 
müügiluba, mis on väljastatud vastavalt 
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liikmesriigi pädevate asutuste poolt 
vastavalt käesolevale direktiivile. Lisaks 
kohaldatakse artikli 80 punktides d–h 
sätestatud nõudeid.

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. it

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline võtta arvesse kõiki selles sektoris töötavaid 
isikuid, mitte ainult hulgimüüjaid. Artiklist 85 jäetakse välja viide punktidele d–h, sest see on 
juba esitatud artiklit 80 käsitlevas muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 14 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 97 – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Artiklile 97 lisatakse järgmine lõige 
6:

„6. Komisjon edendab koostöös 
ravimiameti ja riikide ametiasutustega 
avalikkuse teavitamiskampaaniaid eri 
teabevahendite (ajakirjandus, televisioon, 
raadio, internet) abil, et teavitada 
avalikkust ohtudest, mis tulenevad 
võltsitud ravimite ostmisest interneti teel, 
ning selgitada, kuidas on võimalik 
kindlaks teha, et internetipakkumised 
pärinevad seaduslikust tarnevõrgust.” 

Or. it

Selgitus

Ravimite kasvav müük interneti teel tekitab suurt muret. Kuni ei ole veel selle nähtuse levikut 
käsitlevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid, on oluline teavitada avalikkust sellega 
seotud ohtudest ning sellest, kuidas teha vahet ebaseaduslike ja seaduslike internetimüüjate 
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pakutavate ravimite vahel. 

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega: 
"1. Asjaomaste liikmesriikide pädevad 
asutused tagavad ravimiameti 
koordineerimisel korduvate ja vajaduse 
korral etteteatamata inspekteerimiste 
läbiviimisega, et ravimeid käsitlevaid 
õigusakte täidetakse, lastes vajaduse 
korral võetud proove kontrollida riiklikus 
ravimikontrolli laboris või liikmesriigi 
poolt selleks määratud laboris. Kontrolli 
teostavad pädevat asutust esindavad 
ametnikud, kellel on õigus:
a) kontrollida tootmis- ja 
kaubandusettevõtteid ning laboreid, 
millele tootmisloa omanik on artikli 20 
kohaselt andnud kontrolliülesande;
b) võtta proove;
c) tutvuda kõigi kontrolli eesmärgiga 
seotud dokumentidega, kui liikmesriikides 
21. mail 1975 kehtinud sätetest, mis 
piiravad valmistusviisi kirjeldustega 
seotud õigusi, ei tulene teisiti.”

Or. it

Selgitus

Farmaatsiatoodete ohutuse tagamiseks on oluline tugevdada ja tihendada kontrollimist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 15 – punkt 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, ravimite kaubastajate ja 
vahendajate ruume või abiainete tootjate, 
importijate ja turustajate ruume, kui 
asutustel olevate andmete või varasemate 
juhtumite alusel on põhjust arvata, et seal 
ei järgita seaduse ja/või suunistega 
kehtestatud kohustusi. Neid kontrollimisi 
võib läbi viia ka liikmesriigi, komisjoni või 
ravimiameti taotlusel.

Or. it

Selgitus

Sama.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 15 - punkt 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, 
kaubastaja või vahendaja järgib artiklites 
47 ja 84 sätestatud hea tootmistava ja hea 
hulgimüügi-, kaubandus- 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 

Kontrolli teostanud pädev asutus edastab 
aruannete sisu kontrolli läbinud tootjale, 
importijale, müügiloa omanikule või 
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hulgimüüjale. hulgimüüjale või kaubastamisloa või 
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,
kaubastajal või vahendajal teha märkusi.

Or. it

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 32

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

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 
kaubandustava või hea vahendustava
sertifikaat, kui kontrolli tulemus näitab, et 
isik järgib ühenduse seadusandluses 
sätestatud hea tootmistava või hea 
hulgimüügi-, kaubandus- ja 
vahendustava põhimõtteid ja suuniseid.

Or. it

Muudatusettepanek 33

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 15 – punkt 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, 
hea hulgimüügitava, hea kaubandustava 
või hea vahendustava põhimõtteid ja 
suuniseid, kantakse teave lõikes 6 
nimetatud ühenduse andmebaasi.

Or. it

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 ühenduse 
ja/või riikide ametiasutuste osas.
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Or. it

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku teha esimene kontroll kolme aasta jooksul pärast kolmanda riigi 
artikli 111b nimekirja kandmist. Tegelikult on hoopis vaja esimest korda kontrollida enne 
riigi lisamist sellese nimekirja ka sellepärast, artikli 51 lõike 2 kohaselt ei pea ELi ettevõtetes 
viibivad selleks kvalifitseeritud isikud kontrollima tooteid, mis on pärit riigist, kellega 
ühendus on sõlminud kvaliteedi tagamise kokkuleppe.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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 ja pärast artikli 
111a alusel kontrolli läbi viinud asutuselt 
positiivse tulemuse saamist 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:

Or. it

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 37

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

Or. it

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 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − lõige 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, kaubastajate 
puhul vastavust heale kaubandustavale 
ning vahendajate puhul vastavust heale 
vahendustavale.

Or. it

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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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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.

Or. it

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 
rakendada äärmiselt kiiresti.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene, teine ja kolmas lõik

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 

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

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 
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, 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, 8 ja 9 nõuete täitmiseks alates [sisesta 
täpne kuupäev, 12 kuud pärast avaldamist].

Or. it

Selgitus

Võttes arvesse suurt ohtu inimeste tervisele ning patsientide, farmatseutide ja tootjate 
usaldussuhtele, on käesoleva direktiivi sätteid rakendada äärmiselt kiiresti. Oodata pärast 
käesoleva ettepaneku vastuvõtmist veel 4 aastat direktiivi sätete jõustamist, tähendaks status 
quo säilitamist kuni 2015. aastani. Välismaiste tootmiskohtade üldise kontrollisüsteemi 
puudumise tõttu oleks selline olukord lubamatu ja põhjendamatu.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon valmistab koostöös 
ravimiameti ja liikmesriikide asutustega 
12 kuu jooksul pärast direktiivi 
avaldamist ette kvalitatiivse ja 
kvantitatiivse uuringu võltsitud ravimite 
internetimüügi kohta Euroopas ning 
esitab vajaduse korral ELi kodanike 
tervise kaitseks õigusakti ettepaneku.

Or. it
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Selgitus

Võltsitud ravimite kasvav müük 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.


