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LÜHISELGITUS 

 

Sissejuhatus 

 

Hädasti on vaja uusi õigusakte, mis parandaksid veterinaarravimite uurimise, väljatöötamise 

ja kontrollimise võimalusi ning suurendaksid tootmist ja selle tasuvust siseturul. Samuti 

kasvab loomakasvatussektoris vajadus uute ja paremate ravimite järele, pidades silmas 

kliimamuutusi ja üha suurenevat ülemaailmset liikuvust. Talunike seisukohast on määrav 

vajaduse korral tõhusate ja juurdepääsetavate ravimite kättesaadavus sobiva hinnaga. 

 

Lihtsustamine 

 

Veterinaarravimite tootmine on paljuski märksa keerulisem kui ravimite tootmine inimestele, 

sest inimene kuulub ainult ühte liiki, kuid loomi on väga erinevaid liike, mis muudab turu 

tunduvalt killustunumaks. Sellepärast on veterinaarravimite väljatöötamise jaoks äärmiselt 

tähtis, et õigusnormid ja eeskirjad oleksid võimalikult selged ja lihtsad. See omakorda 

tähendab seda, et Euroopa Parlament peab tegema tõhusat tööd Euroopa Komisjoni esitatud 

ettepaneku lihtsustamiseks ja selgemaks muutmiseks. Esmalt tuleb lihtsustada kogu 

bürokraatiat, ilma et seejuures katkeks uute toodete või kõrvaltoimete ning loomade heaolule 

ja tervisele või rahvatervisele ja keskkonnale avalduvate kõrvalmõjude ja mõju kontrollimine. 

 

Lisaks on kaheldavad Euroopa Komisjoni ettepanekud, mille kohaselt on liiga suur 

otsustusjõud 28 liikmesriigi ametiasutustel ja liiga vähe sõnaõigust ühenduse tasandil. Samuti 

jääb vastuseta küsimus, kuidas EL saab vastu võtta teatavat pädevust eeldavad selged 

eeskirjad selle kohta, mida hõlmab teatav pädevus, nimelt mida mõeldakse „pädeva 

veterinaararsti” all. 

 

Selgemaks muutmine 

 

Artiklis 4 puuduvad tähtsate mõistete nagu „veterinaarravimite vastutustundlik kasutamine” 

täpsed määratlused. Siin tuleks aluseks võtta EPRUMA väljatöötatud määratlused, kuna 

sellesse koostööorganisatsiooni on kaasatud kõik seotud osapooled, sealhulgas talunike 

organisatsioonid, veterinaararstide liidud ja ravimitööstus. 

 

Antimikroobne resistentsus  

 

Eelnõus on hämmastavalt vähe sätteid pidevalt suureneva antimikroobse resistentsuse 

probleemi lahendamiseks, mis on äärmiselt tõsiseks ohuks nii loomadele kui ka inimestele. 

Inimühiskonna ja loomade seisukohast peaks olema esmatähtis saada võimalikult kiiresti 

selge ja arusaadav pilt sellest, kuidas kõiki antimikroobseid ravimeid kasutatakse, et saaksime 

nende tarbimist viivitamata oluliselt vähendada ning peatada igasugune kuritarvitamine. 

 

Vaatamata artiklis 54 esitatud ettepanekule luua veterinaarravimite kasutamise Euroopa 

andmebaas (mida Euroopa Parlament nõudis juba 2011. aasta mais), puudub selge nõue, et 

liikmesriikide ametiasutused vastutaksid täpsete andmete kogumise, koondamise ja esitamise 

eest selle kohta, kus, millal, kuidas ja miks konkreetset antimikroobset ravimit, iseäranis 
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antibakteriaalset ravimit, on kasutatud. Niisiis on vaja koguda andmeid selle kohta, mis ajal, 

millises kohas, millisel loomal ja millise diagnoosi järel ravimit on kasutatud. Eriti tähtis on 

diagnoosiga seonduva teabe kogumise nõue. Antibakteriaalseid ravimeid ei tohiks olla 

lubatud välja kirjutada ilma, et haigus on selgelt diagnoositud. 

 

Artikkel 108, mis käsitleb veterinaarravimite müüki kaugmüügi teel, on samm õiges suunas, 

kuid see ei ole piisavalt kaugeleulatuv. Internetis peaks olema lubatud müüa vaid retseptita 

käsimüügiravimeid. 

 

Samuti on tervitatav, kuid ebapiisav samm artikkel 107 majanduslike stiimulite kohta 

veterinaararstile ravimite väljakirjutamiseks. On kummaline, et inimesi raviva arsti ja 

veterinaararsti vahel tehakse sellist vahet – inimesi raviv arst saab oma töö ja pädevuse eest 

head tasu, kuid samal tasemel hariduse ja sama pädevusega veterinaararst peab teatavates 

liikmesriikides end elatama ravimite müügist. Loogiline oleks see, kui veterinaararst – 

sarnaselt inimesi raviva arstiga – peaks omama ravimite varu, et täita kohene ravimivajadus 

aja jooksul, mis kulub ravimi tavapärasel viisil hankimiseks, kuid see ei tohiks olla seotud 

kasumi teenimise huviga. 

 

Igal juhul peaks uus määrus rahvatervist silmas pidades lubama liikmesriikidel säilitada või 

kehtestada rangemad eeskirjad antimikroobsete ravimite kasutamise ja väljakirjutamise kohta.  

 

Mõju keskkonnale 

 

Antimikroobsete ja teiste veterinaarravimite tarbimisega kaasnevad ka üha suuremad 

keskkonnaprobleemid, eeskätt seoses ravimite loodusesse lekkimisega. Sõnnik, mis on 

tähtsaim olemasolev väetis, levitab praegu suures koguses näiteks antibiootikumidele 

resistentseid baktereid põllumaasse ja vette. Ravimiohutuse järelevalve raames kogutavad 

andmed kõrvaltoimete kohta (kuues peatükk) tuleks esitada ka teistele asjaomastele 

ametiasutustele, näiteks keskkonnaametile. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Loomad võivad põdeda paljusid 

erinevaid haigusi, mida on võimalik ära 

hoida või ravida. Loomahaigustel ja nende 

tõrjeks vajalikel meetmetel võib olla 

laastav mõju üksikisenditele, 

loomapopulatsioonidele, loomapidajatele ja 

majandusele. Inimesele üle kanduvad 

loomahaigused võivad avaldada olulist 

mõju ka rahvatervisele. Seepärast tuleks 

kindlustada piisavalt suure hulga 

efektiivsete veterinaarravimite 

kättesaadavus liidus, et tagada loomade ja 

inimeste kõrgetasemeline tervishoid ning 

põllumajandus- ja vesiviljelussektori areng. 

(6) Vaatamata meetmetele, mida 

põllumajandustootjad võtavad hea 

hügieeni, sööda, juhtimise ja bioohutuse 

osas, võivad loomad põdeda paljusid 

erinevaid haigusi, mida tuleb ära hoida või 

ravida veterinaarravimitega nii loomade 

tervise kui ka heaoluga seotud põhjustel. 

Loomahaigustel ja nende tõrjeks vajalikel 

meetmetel võib olla laastav mõju 

üksikisenditele, loomapopulatsioonidele, 

loomapidajatele ja majandusele. Inimesele 

üle kanduvad loomahaigused võivad 

avaldada olulist mõju ka rahvatervisele. 

Seepärast tuleks kindlustada piisavalt suure 

hulga efektiivsete veterinaarravimite 

kättesaadavus liidus, et tagada loomade ja 

inimeste kõrgetasemeline tervishoid ning 

põllumajandus- ja vesiviljelussektori areng. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Käesoleva määrusega soovitakse 

tagada nii loomade kui ka inimeste tervise 

kõrgetasemeline kaitse ning samas 

kindlustada keskkonna kaitsmine. Tuleks 

kohaldada ettevaatuspõhimõtet ning 

käesolev määrus peaks tagama tootjate 

kohustuse tõestada, et toodetavad või 

turule viidavad farmakoloogilised 
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toimeained või veterinaarravimid ei 

avalda kahjulikku mõju inimeste ja 

loomade tervisele ega lubamatut mõju 

keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Kui liikmesriigi või komisjoni 

hinnangul on põhjust arvata, et 

veterinaarravim võib kujutada tõsist ohtu 

inimeste või loomade tervisele või 

keskkonnale, tuleks läbi viia asjaomase 

ravimi teaduslik hindamine liidu tasandil 

ning seejärel võtta üldise kasulikkuse ja 

riski hindamise alusel vastu vaidlusalust 

küsimust käsitlev ühtne otsus, mis on 

asjaomastele liikmesriikidele siduv. 

(14) Kui liikmesriigi või komisjoni 

hinnangul on põhjust arvata, et 

veterinaarravim võib kujutada tõsist ohtu 

inimeste või loomade tervisele või 

keskkonnale, tuleks läbi viia asjaomase 

ravimi teaduslik hindamine liidu tasandil 

ning seejärel võtta üldise kasulikkuse ja 

riski hindamise alusel vastu vaidlusalust 

küsimust käsitlev ühtne otsus, mis on 

asjaomastele liikmesriikidele siduv. Loa 

andmise menetlust veterinaarravimite 

kohta tuleks kohandada nii, et 

kõrvaldatakse haldusmenetlused, mis 

võiksid takistada uute ravimite 

tuvastamiseks tehtava teadustöö ja 

innovatsiooni arengut. 

Selgitus 

Arengut ja innovatsiooni uute ravimite valdkonnas takistab mõnikord oht, et tootele ei anta 

luba. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Siiski võib esineda olukordi, kus ükski 

müügiloaga veterinaarravim ei ole 

kättesaadav. Sellisel juhul peaks 

veterinaararstidel erandkorras olema õigus 

kirjutada nende hoole all olevate loomade 

(17) Siiski võib esineda olukordi, kus ükski 

müügiloaga veterinaarravim ei ole 

kättesaadav. Sellisel juhul peaks 

veterinaararstidel erandkorras olema õigus 

kirjutada nende hoole all olevate loomade 
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jaoks välja muid ravimeid kooskõlas 

rangete eeskirjadega ja üksnes loomade 

tervise või heaolu huvides. Toiduloomade 

puhul peaksid veterinaararstid tagama, et 

nähakse ette asjakohane keeluaeg, et 

vältida asjaomaste ravimite kahjulike 

jääkide sattumist toiduahelasse. 

jaoks välja muid ravimeid kooskõlas 

rangete eeskirjadega ja üksnes loomade 

tervise või heaolu huvides, ning 

samamoodi tohiks inimtervishoius 

kasutatavaid antimikroobseid ravimeid 

kasutada ainult juhul, kui retsept on välja 

antud veterinaararsti poolt ning loa on 

andnud veterinaarasutus, kes vastutab 

selle veterinaararsti töö järelevalve eest. 

Toiduloomade puhul peaksid 

veterinaararstid tagama, et nähakse ette 

asjakohane keeluaeg, et vältida asjaomaste 

ravimite kahjulike jääkide sattumist 

toiduahelasse. 

Selgitus 

Selleks, et kaitsta tervist ja keskkonda, tuleks eelisjärjekorras kasutada müügiloaga 

veterinaarravimeid. Inimtervishoius kasutatavate ravimite kasutuse reguleerimiseks tuleks 

sätestada ranged tingimused. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2010/63/EL15 on kehtestatud 

teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 

loomade kaitset käsitlevad sätted, mis 

rajanevad asendamise, vähendamise ja 

täiustamise põhimõtetel. Kõnealune 

direktiiv ei hõlma veterinaarravimite 

kliinilisi uuringuid. Veterinaarravimite 

ohutuse ja efektiivsuse kohta olulist teavet 

andvad kliinilised uuringud tuleks 

kavandada ja läbi viia nii, et võimalikult 

rahuldavad tulemused saavutatakse 

võimalikult väikese arvu loomade 

kasutamisega ning rakendatakse 

meetodeid, mille puhul loomadele valu, 

kannatuse või stressi põhjustamine on 

kõige vähem tõenäoline ja mille puhul 

võetakse arvesse direktiiviga 2010/63/EL 

kehtestatud põhimõtteid. 

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2010/63/EL15 on kehtestatud 

teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 

loomade kaitset käsitlevad sätted, mis 

rajanevad asendamise, vähendamise ja 

täiustamise põhimõtetel. Kõnealune 

direktiiv ei hõlma veterinaarravimite 

kliinilisi uuringuid. Veterinaarravimite 

ohutuse ja efektiivsuse kohta olulist teavet 

andvate kliiniliste uuringute kavandamist 

ja läbiviimist tuleks optimeerida nii, et 

võimalikult rahuldavad tulemused 

saavutatakse võimalikult väikese arvu 

loomade kasutamisega ning rakendatakse 

meetodeid, mille puhul loomadele valu, 

kannatuse või stressi põhjustamine on 

kõige vähem tõenäoline ja mille puhul 

võetakse arvesse direktiiviga 2010/63/EL 

kehtestatud põhimõtteid. 
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__________________ __________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/63/EL, 22. september 2010, 

teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 

loomade kaitse kohta (ELT L 276, 

20.10.2010, lk 33). 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/63/EL, 22. september 2010, 

teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 

loomade kaitse kohta (ELT L 276, 

20.10.2010, lk 33). 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Katsed, eelkliinilised ja kliinilised 

uuringud on ettevõtjate jaoks suur 

investeering, mis on vajalik müügiloa 

taotluses nõutavate andmete esitamiseks 

või veterinaarravimis sisalduva 

farmakoloogilise toimeaine jääkide 

piirnormi kindlaksmääramiseks. Kõnealune 

investeering peaks olema kaitstud, et 

soodustada teadusuuringuid ja 

innovatsiooni ning tagada vajalike 

veterinaarravimite kättesaadavus liidus. 

Seepärast peaksid ametile või pädevale 

asutusele esitatavad andmed olema kaitstud 

nii, et teised taotlejad ei saaks neid 

kasutada. See kaitse peaks konkurentsi 

võimaldamise huvides olema siiski ajaliselt 

piiratud. 

(25) Katsed, eelkliinilised ja kliinilised 

uuringud on ettevõtjate jaoks suur 

investeering, mis on vajalik müügiloa 

taotluses nõutavate andmete esitamiseks 

või veterinaarravimis sisalduva 

farmakoloogilise toimeaine jääkide 

piirnormi kindlaksmääramiseks. Kõnealune 

investeering peaks olema kaitstud, eelkõige 

seoses veterinaarravimitega, mis on ette 

nähtud vähe levinud liikide jaoks, ja 

antimikroobikumitega, et soodustada 

teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 

tagada vajalike veterinaarravimite 

kättesaadavus liidus. Seepärast peaksid 

ametile või pädevale asutusele esitatavad 

andmed olema kaitstud nii, et teised 

taotlejad ei saaks neid kasutada. See kaitse 

peaks konkurentsi võimaldamise huvides 

olema siiski ajaliselt piiratud. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) On teada, et ravimi võimalik mõju 

keskkonnale võib sõltuda kasutatavast 

kogusest ja sellele vastavast keskkonda 

sattuda võiva farmakoloogilise toimeaine 

(27) On teada, et ravimi võimalik mõju 

keskkonnale võib sõltuda kasutatavast 

kogusest ja sellele vastavast keskkonda 

sattuda võiva farmakoloogilise toimeaine 
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kogusest. Seepärast on juhul, kui on 

olemas tõendid selle kohta, et esitatava 

müügiloa taotluses käsitletava geneerilise 

ravimi mõni koostisaine kujutab ohtu 

keskkonnale, asjakohane nõuda keskkonna 

kaitsmise huvides andmeid selle 

koostisaine võimaliku keskkonnale 

avalduva mõju kohta. Sellisel juhul peaksid 

taotlejad püüdma kõnealuste andmete 

saamiseks oma jõupingutused ühendada, et 

vähendada kulusid ja selgroogsete 

loomadega tehtavate katsete mahtu. 

kogusest. Seepärast on juhul, kui on 

olemas tõendid selle kohta, et esitatava 

müügiloa taotluses käsitletava geneerilise 

ravimi mõni koostisaine kujutab ohtu 

keskkonnale, asjakohane nõuda keskkonna 

kaitsmise huvides andmeid selle 

koostisaine võimaliku keskkonnale 

avalduva mõju kohta. Sellisel juhul peaksid 

taotlejad püüdma kõnealuste andmete 

saamiseks oma jõupingutused ühendada, et 

vähendada kulusid ja selgroogsete 

loomadega tehtavate katsete mahtu. 

Praeguseni kasutusel olev süsteem on 

kaasa toonud topeltuuringuid, ressursside 

raiskamist ja keskkonnaohu hindamise 

puudulikku ühtlustamist. Ravimiohutuse 

järelevalve süsteem ei ole siiani suutnud 

kompenseerida mõju, mida avaldab 

selline puudulik ühtlustamise tase. See 

kehtib eelkõige veterinaarravimite kohta, 

mille kohta anti luba enne, kui jõustus 

keskkonnaohu hindamise nõue. Seetõttu 

peaks komisjon kehtestama nende 

veterinaarravimite keskkonnaohu 

hindamiseks ainepõhise läbivaatamise 

süsteemi. Sellise läbivaatamise süsteemi 

abil saadud tulemused avaldataks nn 

monograafiates. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Resistentsus inimtervishoius 

kasutatavate ravimite ja veterinaarravimite 

suhtes on nii liidus kui ka mujal maailmas 

üha suurenev tervishoiuprobleem. Paljusid 

loomadel kasutatavaid antimikroobikume 

kasutatakse ka inimesel. Mõned neist 

antimikroobikumidest on inimese 

eluohtlike nakkuste ärahoidmisel või ravis 

väga olulised. 

Antimikroobikumiresistentsuse vastu 

võitlemiseks tuleks võtta hulk meetmeid. 

(33) Antimikroobikumiresistentsus 

inimtervishoius kasutatavate ravimite ja 

veterinaarravimite suhtes on nii liidus kui 

ka mujal maailmas üha suurenev 

tervishoiuprobleem, millega seetõttu 

kaasneb liikmesriikide ja kõigi asjaomaste 

osalejate ühine vastutus. Paljusid 

loomadel kasutatavaid antimikroobikume 

kasutatakse ka inimesel. Mõned neist 

antimikroobikumidest on inimese 

eluohtlike nakkuste ärahoidmisel või ravis 
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Tuleb tagada, et mikroobivastaste 

veterinaarravimite märgistus hõlmab 

asjakohaseid hoiatusi ja juhiseid. Tuleks 

piirata teatavate uute või väga oluliste 

inimtervishoius kasutatavate 

antimikroobikumide kasutamist 

veterinaarsektoris nende kasutusviiside 

puhul, mida müügiloa tingimused ei hõlma. 

Mikroobivastaste veterinaarravimite 

reklaamimise eeskirju tuleks karmistada 

ning müügiloa saamise nõuetes tuleks 

pöörata piisavalt tähelepanu 

mikroobivastaste veterinaarravimite 

kasulikkusele ja riskile. 

väga olulised. 

Antimikroobikumiresistentsuse vastu 

võitlemiseks tuleks võtta hulk meetmeid. 

Antimikroobikumide kasutamise ja mõju 

kohta on vaja paremat teavet. Tuleb 

tagada, et meetmeid rakendatakse 

proportsionaalselt nii inim- kui ka 

veterinaartervishoius ning et 
mikroobivastaste veterinaarravimite 

märgistus hõlmab asjakohaseid hoiatusi ja 

juhiseid. Tuleks piirata teatavate uute või 

väga oluliste inimtervishoius kasutatavate 

antimikroobikumide kasutamist 

veterinaarsektoris nende kasutusviiside 

puhul, mida müügiloa tingimused ei hõlma. 

Mikroobivastaste veterinaarravimite 

reklaamimise eeskirju tuleks karmistada 

ning müügiloa saamise nõuetes tuleks 

pöörata piisavalt tähelepanu 

mikroobivastaste veterinaarravimite 

kasulikkusele ja riskile. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Uute antimikroobikumide 

väljatöötamisel ei ole suudetud sammu 

pidada olemasolevate antimikroobikumide 

vastase resistentsuse levikuga. Kuna uute 

antimikroobikumide väljatöötamisel on 

innovatsioon piiratud, siis on oluline, et 

olemasolevate antimikroobikumide 

efektiivsus säiliks võimalikult kaua. 

Antimikroobikumide kasutamine 

veterinaarravimites võib kiirendada 

resistentsete mikroorganismide ilmumist ja 

levikut ning takistada juba praegu 

arvuliselt piiratud olemasolevate 

antimikroobikumide tõhusat kasutamist 

inimese nakkuste ravis. Seepärast ei tohiks 

lubada antimikroobikumide väärkasutust. 

(36) Uute antimikroobikumide 

väljatöötamisel ei ole suudetud sammu 

pidada olemasolevate antimikroobikumide 

vastase resistentsuse levikuga. Kuna uute 

antimikroobikumide väljatöötamisel on 

innovatsioon piiratud, siis on oluline, et 

olemasolevate antimikroobikumide 

efektiivsus säiliks võimalikult kaua. 

Antimikroobikumide kasutamine 

veterinaarravimites võib kiirendada 

resistentsete mikroorganismide ilmumist ja 

levikut ning takistada juba praegu 

arvuliselt piiratud olemasolevate 

antimikroobikumide tõhusat kasutamist 

inimese nakkuste ravis. Seepärast ei tohiks 

lubada antimikroobikumide väärkasutust. 

Ennetavat ravi antimikroobikumidega on 
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vaja rangemalt reguleerida ning soovitada 

seda ainult teatud täpselt määratletud 

juhtudel, vastavalt loomade tervisega, 

bioohutusega ja toitumisega seotud 

vajadustele. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Antimikroobikumide ebaõige 

manustamine ja kasutamine kujutab ohtu 

inimeste ja loomade tervisele. Seepärast 

peaksid mikroobivastased 

veterinaarravimid olema kättesaadavad 

üksnes veterinaarravimi retsepti alusel. 

Retsepti väljakirjutamise õigusega isikutel 

on oluline roll antimikroobikumide aruka 

kasutamise tagamisel ning sellest 

tulenevalt ei tohiks neid selliste ravimite 

väljakirjutamisel otseselt või kaudselt 

mõjutada majanduslikud kaalutlused. 

Seepärast tuleks piirata selliste 

tervishoiutöötajate välja kirjutatavate 

mikroobivastaste veterinaarravimite kogust 

nii, et see vastaks nende hoole all olevate 

loomade ravimiseks vajalikule kogusele. 

(38) Antimikroobikumide ebaõige 

manustamine ja kasutamine kujutab ohtu 

inimeste ja loomade tervisele. Seepärast 

peaksid mikroobivastased 

veterinaarravimid olema kättesaadavad 

üksnes veterinaarravimi retsepti alusel. 

Retsepti väljakirjutamise õigusega isikutel 

on oluline roll antimikroobikumide aruka 

kasutamise tagamisel. Veterinaararstide 

kutsealases käitumisjuhendis on 

sätestatud nende juriidiline kohustus 

tagada veterinaarravimite vastutustundlik 

kasutamine. Neid ei tohiks selliste 

ravimite väljakirjutamisel otseselt või 

kaudselt mõjutada majanduslikud 

kaalutlused. Loomatervishoiu sektor ja 

veterinaararstid peaksid üheskoos 

edendama ravimite vastutustundlikku 

kasutamist. Seepärast tuleks piirata selliste 

tervishoiutöötajate välja kirjutatavate 

mikroobivastaste veterinaarravimite kogust 

nii, et see vastaks nende hoole all olevate 

loomade ravimiseks vajalikule kogusele. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Antimikroobikumide arukas 

kasutamine on 
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antimikroobikumiresistentsuse probleemi 

lahendamisel võtmetähtsusega. 

Liikmesriikidel tuleb kaaluda komisjoni 

koostatud antimikroobikumide aruka 

kasutamise suuniseid. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 b) Et hõlbustada arukat kasutamist, 

on ilmtingimata vajalik kiire, 

usaldusväärne ja tõhus 

veterinaardiagnostika, mis ühelt poolt 

võimaldab tuvastada haiguse põhjusi ning 

teiselt poolt testida tundlikkust 

antibiootikumide suhtes. See lihtsustab 

õige diagnoosi määramist, võimaldab 

antibiootikumide sihipärast kasutamist, 

vältides kriitiliselt tähtsate 

antibiootikumide kasutamist, ning piirab 

seetõttu antibiootikumiresistentsuse teket. 

Kohapealse diagnostika osas on selge 

vajadus edasise innovatsiooni järele, ning 

samuti tuleks kaaluda, kas selles 

valdkonnas on liidu tasandil vaja 

suuremat ühtlustamist või muud 

reguleerimist. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Liidu tasandil puuduvad endiselt 

piisavalt üksikasjalikud ja võrreldavad 

andmed, mis võimaldaksid kindlaks teha 

suundumusi ja võimalikke riskitegureid, 

mille alusel saaks välja töötada meetmeid 

antimikroobikumiresistentsusest tuleneva 

(40) Liidu tasandil puuduvad endiselt 

piisavalt üksikasjalikud ja võrreldavad 

andmed, mis võimaldaksid kindlaks teha 

suundumusi ja võimalikke riskitegureid, 

mille alusel saaks välja töötada meetmeid 

antimikroobikumiresistentsusest tuleneva 
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ohu piiramiseks ja jälgida juba võetud 

meetmete mõju. Seepärast on oluline 

koguda andmeid antimikroobikumide 

müügi ning loomadel ja inimesel 

kasutamise kohta, samuti andmeid 

loomadel, inimesel ja toidus esinevate 

antimikroobikumiresistentsete organismide 

kohta. Et tagada kogutud teabe tõhus 

kasutamine, tuleks kehtestada andmete 

kogumist ja vahetamist käsitlevad 

asjakohased eeskirjad. Liikmesriigid 

peaksid ameti koordineerimisel vastutama 

antimikroobikumide kasutamisega seotud 

andmete kogumise eest. 

ohu piiramiseks ja jälgida juba võetud 

meetmete mõju. Seepärast on oluline 

koguda andmeid antimikroobikumide 

müügi ning loomadel ja inimesel 

kasutamise kohta, samuti andmeid 

loomadel, inimesel ja toidus esinevate 

antimikroobikumiresistentsete organismide 

kohta. On vaja paremaid andmeid selle 

kohta, kuidas, millal, kus ja miks 

antimikroobikume kasutatakse. Seetõttu 

tuleks andmeid koguda jagatuna 

antimikroobikumide, loomaliikide, 

haiguste või ravitavate nakkuste kaupa. Et 

tagada kogutud teabe tõhus kasutamine, 

tuleks kehtestada andmete kogumist ja 

vahetamist käsitlevad asjakohased 

eeskirjad. Liikmesriigid peaksid ameti 

koordineerimisel vastutama 

antimikroobikumide kasutamisega seotud 

andmete kogumise eest. 

Selgitus 

Põhineb põllumajanduskomisjoni resolutsioonil antibiootikumiresistentsuse kohta, mille 

Euroopa Parlament 12. mail 2011 vastu võttis. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (40 a) Kemikaalide kohta, mis mõjutavad 

inimesi ja muid mittesihtliike keskkonnas 

laiemalt, ei tohiks keelduda kodanikele 

teabe andmisest põhjendusega, et tegu on 

tundliku äriteabega. Tuleb tagada 

maksimaalne läbipaistvus, kaitstes samas 

kõige tundlikumat äriteavet. 

Selgitus 

Nende kahe eesmärgi vahel on võimalik leida tasakaal. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 49 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Teatud juhtudel või rahvatervise ja 

loomade tervise huvides on vaja täiendada 

müügiloa andmise ajal kättesaadavaid 

ohutust ja efektiivsust käsitlevaid andmeid 

pärast ravimi turulelaskmist saadava 

lisateabega. Seepärast tuleks kohustada 

müügiloa hoidjat viima läbi müügiloa 

andmise järgseid uuringuid. 

(49) Teatud juhtudel on vaja rahvatervise, 

loomade tervise või keskkonna huvides 

täiendada müügiloa andmise ajal 

kättesaadavaid ohutust ja efektiivsust 

käsitlevaid andmeid pärast ravimi 

turulelaskmist saadava lisateabega. 

Seepärast tuleks kohustada müügiloa 

hoidjat viima läbi müügiloa andmise 

järgseid uuringuid. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 50 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(50) Liidu tasandil tuleks luua 

ravimiohutuse järelevalve andmebaas 

kõikide liidus antud müügiloaga 

veterinaarravimite kõrvalnähte käsitleva 

teabe registreerimiseks ja koondamiseks. 

Selline andmebaas peaks hõlbustama 

kõrvalnähtude tuvastamist ning 

võimaldama ja soodustama ravimiohutuse 

järelevalvet ja pädevate asutuste vahelist 

tööülesannete jagamist. 

(50) Liidu tasandil tuleks luua 

ravimiohutuse järelevalve andmebaas 

kõikide liidus antud müügiloaga 

veterinaarravimite kõrvalnähte käsitleva 

teabe registreerimiseks ja koondamiseks. 

Selline andmebaas peaks hõlbustama 

kõrvalnähtude tuvastamist ning 

võimaldama ja soodustama ravimiohutuse 

järelevalvet ja pädevate asutuste ning 

muude asjaomaste asutuste, näiteks 

keskkonnakaitseametite ja 

toiduohutusametite vahelist tööülesannete 

jagamist nii riiklikul kui ka liidu tasandil. 

Selgitus 

Vajalik on terviklik lähenemisviis veterinaarravimite kasutamisele, näiteks resistentsete 

bakterite pinnasesse ja vette sattumisega seotud keskkonnaprobleemide osas. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 56 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(56) Tarbijatele veterinaarravimite 

tarnimist käsitlevad tingimused tuleks 

liidus ühtlustada. Veterinaarravimeid 

peaksid tarnima üksnes isikud, kelle 

asutamiskoha liikmesriik on neile selleks 

loa andnud. Samal ajal tuleks 

veterinaarravimite kättesaadavuse 

suurendamiseks liidus lubada jaemüüjatel, 

kelle asutamiskoha liikmesriigi pädev 

asutus on andnud neile loa 

veterinaarravimite tarnimiseks, müüa 

retsepti alusel ja retseptita väljastatavaid 

veterinaarravimeid teistes liikmesriikides 

asuvatele ostjatele interneti kaudu. 

(56) Tarbijatele veterinaarravimite 

tarnimist käsitlevad tingimused tuleks 

liidus ühtlustada. Veterinaarravimeid 

peaksid tarnima üksnes isikud, ja kui see 

on asjakohane, veterinaararstid, kelle 

asutamiskoha liikmesriik on neile selleks 

loa andnud. Samal ajal tuleks 

veterinaarravimite kättesaadavuse 

suurendamiseks liidus lubada jaemüüjatel, 

kelle asutamiskoha liikmesriigi pädev 

asutus on andnud neile loa 

veterinaarravimite tarnimiseks, müüa 

retsepti alusel ja retseptita väljastatavaid 

veterinaarravimeid teistes liikmesriikides 

asuvatele ostjatele interneti kaudu. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 56 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (56 a) Mis tahes säte, millega 

veterinaararstidel keelatakse ravimitega 

varustamine, võib mõne liikmesriigi jaoks 

muuta võimatuks kogu nende 

territooriumit katva veterinaararstide 

võrgustiku säilitamise. Selline 

territoriaalne katvus on ülitähtis, et 

tagada olemasolevate ja esilekerkivate 

haiguste kvaliteetne epidemioloogiline 

järelevalve. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 56 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (56 b) Ravimi väljakirjutamise 

lahutamine nendega varustamisest ei 

vähenda antibiootikumide tarbimist. Seda 

kinnitab ka asjaolu, et liikmesriikides, kus 

antibiootikumide tarbimine on kõige 

suurem, on ravimi väljakirjutamine juba 

varustamisest lahutatud, samal ajal kui 

liikmesriikides, kus tarbimine on kõige 

rohkem vähenenud, on need ikka veel 

omavahel ühendatud.  

Selgitus 

Euroopa Ravimiamet „Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 

2012” (Veterinaartervishoius kasutatavate antimikroobikumide müük EL/EMÜ 26 riigis 

2012. aastal) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 58 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (58 a) Liikmesriikidel peaks pärast 

komisjoni teavitamist olema võimalus 

rahvatervise, loomade tervise või 

keskkonnakaitse eesmärgil muuta 

müügiks pakutavate veterinaarravimitega 

varustamise tingimused rangemaks, 

tingimusel et need tingimused on ohuga 

proportsionaalsed ega piira 

põhjendamatult siseturu toimimist. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 62 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(62) Ühes liikmesriigis antud müügiloaga 

ravimi puhul, mille on selles liikmesriigis 

välja kirjutanud loomatervishoiu 

valdkonna reguleeritud kutseala esindaja 
üksikloomal või loomade rühmal 

kasutamiseks, peaks põhimõtteliselt olema 

võimalik tunnustada asjaomast retsepti ja 

väljastada asjaomast veterinaarravimit ka 

teises liikmesriigis. Sellist tunnustamist 

takistavate regulatiivsete ja haldustõkete 

kõrvaldamine ei tohiks mõjutada ravimit 

väljastavate töötajate professionaalset või 

eetilist kohustust keelduda retseptis 

nimetatud ravimi väljastamisest. 

(62) Ühes liikmesriigis antud müügiloaga 

ravimi puhul, mille on selles liikmesriigis 

välja kirjutanud veterinaararst 

üksikloomal või loomade rühmal 

kasutamiseks, peaks põhimõtteliselt olema 

võimalik tunnustada asjaomast retsepti ja 

väljastada asjaomast veterinaarravimit ka 

teises liikmesriigis. Sellist tunnustamist 

takistavate regulatiivsete ja haldustõkete 

kõrvaldamine ei tohiks mõjutada ravimit 

väljastavate töötajate professionaalset või 

eetilist kohustust keelduda retseptis 

nimetatud ravimi väljastamisest. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 65 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(65) Käesoleva määruse eesmärkide tõhusa 

saavutamise tagamiseks kõikjal liidus on 

väga oluline kontrollida õigusaktide 

nõuetele vastavust. Seepärast peaks 

liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus 

kontrollida veterinaarravimite tootmise, 

müügi ja kasutamise kõiki etappe. 

Kontrollide tõhususe tagamiseks peaks 

pädeval asutusel olema õigus viia 

kontrolle läbi ette teatamata. 

(65) Käesoleva määruse eesmärkide tõhusa 

saavutamise tagamiseks kõikjal liidus on 

väga oluline kontrollida õigusaktide 

nõuetele vastavust. Seepärast peaks 

liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus 

kontrollida veterinaarravimite tootmise, 

müügi ja kasutamise kõiki etappe, samuti 

peaks ta välja andma iga-aastaseid 

kontrolliaruandeid. Kontrollide tõhususe 

tagamiseks peaks pädev asutus viima läbi 

ette teatamata kontrolle teatud protsendi 

ulatuses, mis määratakse kindlaks 

delegeeritud õigusaktiga. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 67 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(67) Teatud juhtudel võivad liikmesriikide 

kontrollisüsteemi puudused oluliselt 

pidurdada käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamist ning ohustada inimeste ja 

loomade tervist ja keskkonda. Et tagada 

kontrollide ühtlustatud kohaldamine liidus, 

peaks komisjonil olema võimalus viia 

liikmesriikides läbi auditeid, et veenduda 

siseriiklike kontrollisüsteemide toimimises. 

(67) Teatud juhtudel võivad liikmesriikide 

kontrollisüsteemi puudused oluliselt 

pidurdada käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamist ning ohustada inimeste ja 

loomade tervist ja keskkonda. Komisjon 

peaks tagama kontrollide ühtlustatud 

kohaldamise liidus ja tal peaks olema 

võimalus viia liikmesriikides läbi auditeid, 

et veenduda siseriiklike 

kontrollisüsteemide toimimises. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid võivad rahvatervise, 

loomade tervise ja keskkonna kaitse 

eesmärgil kehtestada oma territooriumil 

veterinaarravimite kasutamiseks ja 

jaemüügiks rangemad tingimused, kui 

need tingimused on ohuga 

proportsionaalsed ega piira 

põhjendamatult siseturu toimimist.  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Lõikes 1 a osutatud meetmetest 

teatatakse komisjonile. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. VI peatükki kohaldatakse lisaks lõikes 1 

osutatud ravimitele ka veterinaarravimite 

lähtematerjalina kasutatavate toimeainete, 

vahesaaduste ja abiainete suhtes. 

2. VI peatükki kohaldatakse lisaks lõikes 1 

osutatud ravimitele ka veterinaarravimite 

lähtematerjalina kasutatavate vahesaaduste 

ja toimeainete suhtes. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) see on ette nähtud loomadel 

kasutamiseks või neile manustamiseks 

meditsiinilise diagnoosimise eesmärgil või 

füsioloogilise talitluse taastamiseks, 

parandamiseks või muutmiseks 

farmakoloogilise, immunoloogilise või 

ainevahetusliku toime kaudu; 

(b) seda võib kasutada loomadel või neile 

manustada meditsiinilise diagnoosimise 

eesmärgil või füsioloogilise talitluse 

taastamiseks, parandamiseks või 

muutmiseks farmakoloogilise, 

immunoloogilise või ainevahetusliku toime 

kaudu; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) see on ette nähtud loomade 

surmamiseks; 

(c) seda võib kasutada loomade 

surmamiseks; 

Selgitus 

Veterinaarravimi määratlus peaks olema selge, eelkõige seoses olemasolevate toodete 

klassifitseerimisega. On hulk Euroopa Kohtu otsuseid, mis põhinevad kahel nö harul, millest 

esimene on ravim „ravim esitusviisi alusel” ja teine „ravim toime alusel”. Komisjoni 

ettepanek võib kaasa tuua erinevaid tõlgendusi ja selle tulemusena ootamatuid tagajärgi, nt 

olemasolevate toodete ümberklassifitseerimist. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) „antimikroobikumiresistentsus” – 

mikroorganismide võime püsida elus või 

kasvada mikroobivastase aine sellise 

kontsentratsiooni juures, mis on tavaliselt 

piisav sama liigi mikroorganismide 

hävitamiseks või nende kasvu 

pidurdamiseks; 

(8) „antimikroobikumiresistentsus” – 

mikroorganismide võime püsida elus või 

kasvada mikroobivastase aine sellise 

kontsentratsiooni juures, mis on tavaliselt 

piisav sama liigi mikroorganismide 

hävitamiseks või nende kasvu 

peatamiseks; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) „antimikroobikum” – vahetult 

mikroorganismidele toimiv ühend, mida 

kasutatakse nakkuste raviks või 

ennetamiseks. Antimikroobikumide hulka 

kuuluvad antibakteerikumid ning 

viirusevastased, seenevastased ja 

algloomavastased ained; käesoleva 

määruse tähenduses viitab 

antimikroobikum antibakteerikumile. 

Selgitus 

Praktiline määratlus, mida soovitab eri sidusrühmi ühendav platvorm Epruma, kus on 

esindatud nii veterinaarid, talunikud kui ka veterinaarravimite tootjad. Selles tuleks 

konkreetselt käsitleda antibakteerikume, ning vajadust võidelda loomadelt pärinevate 

bakterite antibiootikumiresistentsusega. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 8 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 b) „antiparasiitikum” – ravim või aine, 

mida kasutatakse erinevatel põhjustel 

tekkinud parasitaarhaiguste raviks; 
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Selgitus 

Antiparasiitikumid moodustavad üle 60 % kogu maailmas müüdud veterinaarravimite 

üldkogusest. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 8 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 c) „antibakteerikum” – vahetult 

bakteritele toimiv ühend, mida 

kasutatakse nakkuste raviks või 

ennetamiseks; 

Selgitus 

Praktiline määratlus, mida soovitab eri sidusrühmi ühendav platvorm Epruma, kus on 

esindatud nii veterinaararstid, talunikud kui ka veterinaarravimite tootjad. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) „kasulikkuse ja riski suhe” – hinnang 

veterinaarravimi positiivsele mõjule selle 

kasutamisega seotud järgmiste ohtude 

valguses: 

(11) „kasulikkuse ja riski suhe” – hinnang 

veterinaarravimi positiivsele ravimõjule 

selle kasutamisega seotud järgmiste ohtude 

valguses: 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekuga võetakse kasutusele kasulikkuse laiem tõlgendus, mis võib tuua kaasa 

probleeme teatavate toodete kasulikkuse ja riski suhte tõlgendamisel, näiteks 

antimikroobikumid, kus kasulikkus võib hõlmata ka positiivset mõju zootehnilistele 

parameetritele, nagu paranenud saagikus, mis on vastuolus komisjoni ettepaneku 

eesmärkidega antimikroobikumiresistentsuse osas. Seetõttu tehakse ettepanek määratleda 

kasulikkust raviga seotud kasuna. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 20 – alapunkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) veterinaarravimid muu liigi loomade kui 

veiste, lammaste, sigade, kanade, koerte ja 

kasside jaoks; 

b) veterinaarravimid muu liigi loomade kui 

veiste, liha saamiseks kasvatatavate 

lammaste, ning sigade, kanade, koerte ja 

kasside jaoks; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 20 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) veterinaarravimid loomaliikide 

jaoks, mille populatsioon riigis ei ole 

piisavalt suur teadus- ja arendustegevuse 

kulude amortiseerumiseks artiklis 34 

määratletud andmekaitse perioodi 

jooksul. 

Selgitus 

Põllumajandusloomade arv võib liikmesriigiti erineda. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) „ravimiohutuse järelevalve” – 

kõrvalnähtude seire ja uurimise protsess; 

(21) „ravimiohutuse järelevalve” – 

kõrvalnähtude avastamise, aruandluse, 

hindamise, mõistmise, ennetamise ja 

nendest teatamisega seotud teadus-, 

kontrolli- ja haldustegevuse seire ja 

uurimise protsess, mille hulka kuulub 

veterinaarravimite kasulikkuse ja riski 

suhte pidev hindamine; 
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Selgitus 

Määratluse ettepanekus keskendutakse ainult kõrvalnähtude seire ja uurimise protsessile. 

Ravimiohutust tuleb määratleda laiemalt, kuna kõrvalnähtude seire ja uurimine peab 

kajastuma meetmes, millega tagatakse, et kasulikkuse ja riski suhe jääks toote kogu elutsükli 

jooksul positiivseks. See on eriti oluline toodete puhul, mille kasulikkuse ja riski suhe võib aja 

jooksul muutuda, nagu antimikroobikumid või antiparasiitikumid. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 24 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) „veterinaarravim i retsept” – retsept 

veterinaarravimi kohta, mille on välja 

kirjutanud kohaldatavate siseriiklike 

õigusnormide kohaselt selleks õigust omav 

kutseala esindaja; 

(24) „veterinaarravimi retsept” – retsept 

veterinaarravimi kohta, mille on välja 

kirjutanud kohaldatavate siseriiklike 

õigusnormide kohaselt veterinaararst või 

muu selleks õigust omav kutseala esindaja; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) „veterinaarravimite vastutustundlik 

kasutamine” – heade loomakasvatus- ja 

juhtimistavade tagamine, näiteks 

bioohutusmeetmed, mille eesmärk on 

hoida loomade kooslusi tervena või piirata 

haiguste levikut loomapopulatsioonis, 

samuti veterinaaralase nõu küsimine, 

vaktsineerimiskavade ja retseptiandmise 

juhiste järgimine ning hea hügieeni, 

sobiva toitumise ning tervise ja heaolu üle 

regulaarse järelevalve tagamine; 

Selgitus 

Praktiline määratlus, mida soovitab eri sidusrühmi ühendav platvorm Epruma, kus on 

esindatud nii veterinaarid, talunikud kui ka veterinaarravimite tootjad. 
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Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 b) „veterinaarravimi nimi” – nimi, 

mis võib olla väljamõeldud nimi, mida ei 

saa segamini ajada üldnimetusega, või 

üld- või teaduslik nimetus koos 

kaubamärgi või müügiloa hoidja nimega; 

Selgitus 

Ravimi nimel on selliste toodete reguleerimisel võtmetähtsusega osa ja see on oluline mitte 

ainult asjaomase toote identifitseerimiseks, vaid ka toote ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks, 

ning eelkõige on sellel tähtis roll veterinaarravimite vahelises konkurentsis. Õigusaktides 

tuleks selgelt sätestada, et toodete väljamõeldud nimed peavad olema sellised, et need ei 

saaks segamini minna üldnimetusega, mida kasutatakse toote koostisosade nimetamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 c) „hea loomakasvatustava” – 

põllumajandusloomade pidamine ja 

hooldamine inimese poolt kasumi saamise 

eesmärgil, mille käigus tagatakse loomade 

tervis ja heaolu, austades ja kaitstes iga 

liigi erivajadusi ja vähendades 

veterinaarravimite kasutamise vajadust 

võimalikult suurel määral; 

Selgitus 

Praktiline määratlus, mida soovitab eri sidusrühmi ühendav platvorm Epruma, kus on 

esindatud nii veterinaararstid, talunikud kui ka veterinaarravimite tootjad. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 d) „ravimite hulgimüük” — kõik 

toimingud, mis on seotud 

veterinaarravimite hankimise, säilitamise, 

tarnimise või eksportimisega, kas tasu eest 

või tasuta, välja arvatud jaemüük. 

Toiminguid teostatakse koos tootjate või 

nende kauba hoiulevõtjate, importijate, 

muude hulgikaupmeestega või apteekrite 

ja isikutega, kes on kohaldatava 

siseriikliku õiguse kohaselt volitatud 

ravimeid üldsusele tarnima või kellel on 

selleks vastav õigus. 

Selgitus 

Selguse ja prognoositavuse huvides on oluline, et uues määruses määratletaks selgelt, mida 

tähendab hulgimüük. Ilma hulgimüügi mõiste määratluseta oleks liikmesriigil äärmiselt raske 

teostada mis tahes kontrollivat tegevust ja võidelda ebaseadusliku tegevusega 

veterinaarravimite valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 e) „tervendav (teraapiline) ravi” – 

haige looma või loomarühma ravi pärast 

haiguse või nakkuse diagnoosi panemist; 

Selgitus 

Praktiline määratlus, mida soovitab eri sidusrühmi ühendav platvorm Epruma, kus on 

esindatud nii veterinaararstid, põllumajandustootjad kui ka veterinaarravimite tootjad. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 f) „ravimsööda eelsegu” — mis tahes 

veterinaarravim, mis on eelnevalt 

valmistatud eesmärgiga toota sellest 

ravimsööta kooskõlas määrusega (EL) 

2015/... (ravimsööt). 

Selgitus 

Sätted veterinaarravimite ja ravimsööda kohta peaksid olema nõuetekohaselt omavahel 

seotud. Antimikroobikumid on kõige olulisem ravimiliik, mida kasutatakse ravimsöödana. 

Veterinaarravimeid käsitlevates õigusaktides peaks selgelt nõutud olema, et hilisemal 

ravimsöötade tootmisel võib lubada kasutada ainult ravimsööda eelsegusid. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 g (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 g) „kontrollravi (metafülaktika)” – 

loomarühma ravi pärast kliinilise haiguse 

diagnoosimist rühmas eesmärgiga ravida 

kliiniliselt haigeid loomi ja hoida ära 

haiguse levik lähikontaktis olevatele ja 

ohustatud loomadele, kes võivad olla juba 

subkliiniliselt nakatunud; Sellise haiguse 

esinemine tuvastatakse enne toote 

kasutamist; 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 27 h (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 h) „ennetav ravi (profülaktika)” – 

looma või loomarühma ravi enne haiguse 

kliinilisi sümptomeid, et ennetada haiguse 
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või nakkuse teket. 

Selgitus 

Praktiline määratlus, mida soovitab eri sidusrühmi ühendav platvorm Epruma, kus on 

esindatud nii veterinaararstid, põllumajandustootjad kui ka veterinaarravimite tootjad. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Veterinaarravimi müügiloal on piiramatu 

kehtivusaeg. 

2. Veterinaarravimi müügiloal on piiramatu 

kehtivusaeg, välja arvatud kui 

tuvastatakse oht rahvatervisele, loomade 

tervisele või keskkonnale või uued 

teaduslikud teadmised annavad põhjust 

kordushindamiseks. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui varem loa saanud 

veterinaarravimit ei ole liikmesriigi turul 

viis järjestikust aastat enam esinenud, 

kaotab selle veterinaarravimi müügiluba 

kehtivuse. Erandlikel asjaoludel ja 

inimeste või loomade tervise huvides võib 

pädev asutus teha lõikest 2 erandeid. 

Sellised erandid peavad olema kohaselt 

põhjendatud. 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taotlused esitatakse elektrooniliselt. 

Taotluste puhul, mis esitatakse müügiloa 

andmise tsentraliseeritud menetluse 

kohaselt, kasutatakse ameti avaldatud 

vorme. 

3. Taotlused esitatakse elektrooniliselt 

ühtse e-portaali kaudu. Igat liiki taotluste 

puhul, mis esitatakse käesoleva määruse, 

detsentraliseeritud või vastastikuse 

tunnustamise menetluse kohaselt, 

kasutatakse ameti avaldatud vorme. 

Selgitus 

Menetlusi on vaja veel rohkem lihtsustada, et soodustada veelgi teadusuuringuid ja 

innovatsiooni ning sellest tulenevalt veterinaarravimite kättesaadavust. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) dokumendid inimeste või loomade 

tervisele avalduva otsese või kaudse ohu 

kohta seoses asjaomase mikroobivastase 

veterinaarravimi kasutamisega loomadel; 

(a) dokumendid inimeste või loomade 

tervisele või keskkonnale avalduva otsese 

või kaudse ohu kohta seoses asjaomase 

mikroobivastase veterinaarravimi 

kasutamisega loomadel; 

Selgitus 

Vajalik on terviklik lähenemisviis veterinaarravimite kasutamisele, näiteks resistentsete 

bakterite pinnasesse ja vette sattumisega seotud keskkonnaprobleemide osas. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teave riskivähendamismeetmete kohta, 

millega takistatakse 

antimikroobikumiresistentsuse teket seoses 

asjaomase mikroobivastase 

veterinaarravimi kasutamisega. 

(b) teave riskivähendamismeetmete kohta, 

millega takistatakse 

antimikroobikumiresistentsuse teket seoses 

asjaomase mikroobivastase 

veterinaarravimi kasutamisega, sh 
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täpsustus, et toodet ei tohi kasutada 

tavapärase profülaktilise ega 

metafülaktilise meetmena toiduloomade 

puhul ning seda ei tohi kasutada 

profülaktilise ravina rühmas, kus haigust 

pole diagnoositud.  

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Uuendamise taotlemisel lisab taotleja 

toimikusse avalikult kättesaadava 

retsenseeritud teaduskirjanduse loetelu 

farmakoloogilise ravimi toimeaine ja selle 

vastavate metaboliitide kõrvalmõjude 

kohta inimtervisele, keskkonnale ja 

mittesihtliikidele, mis on avaldatud 

viimase 10 aasta jooksul enne toimiku 

esitamist. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) testitav toode on müügiloata 

veterinaarravim ning järgitakse 

veterinaararsti poolt kooskõlas artikliga 

117 kehtestatud keeluaega või 

Selgitus 

Uute veterinaarravimite väljatöötamise edendamiseks peab olema võimalik teha kliinilisi 

uuringuid müügiluba veel mittesaanud ravimitega, eeldusel et terviseohtude vältimiseks 

järgitakse asjakohaseid keeluaegu. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) testitav toode on müügiloata 

veterinaarravim, kõigil farmakoloogilistel 

toimeainetel on jääkide piirnorm ning 

järgitakse veterinaararsti poolt kooskõlas 

artikliga 117 kehtestatud keeluaega või 

Selgitus 

Kõigi toote farmakoloogilistel toimeainetel peab olema jääkide piirtase, et võimaldada 

veterinaararstil kehtestada keeluaeg, millega välditakse igasugust terviseohtu tarbijatele. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) testitava toote jaoks on kehtestatud 

ajutine jääkide piirnorm. 

Selgitus 

Praegu võib loomi ja loomseid tooteid turustada pärast katsete läbiviimist tingimusel, et need 

vastavad ajutistele jääkide piirnormidele. See peaks jääma võimalikuks. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kliiniliste uuringute loa hoidja teatab 

pädevale asutusele igast tõsisest 

kõrvalnähust ning kõigist inimesel 

avalduvaist kõrvaltoimetest teatatakse 

viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 

15 päeva pärast teabe saamist. 
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Selgitus 

On oluline, et pädevad asutused oleksid nõuetekohaselt ja kiiresti teavitatud tõsistest 

kõrvalnähtudest ja inimesel avalduvaist kõrvaltoimetest, et kaaluda, kas tuleks võtta 

täiendavaid ettevaatusabinõusid või vajaduse korral kliinilised uuringud peatada. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Veterinaarravimi esmapakendile 

kantakse üksnes järgmine teave: 

1. Veterinaarravimi esmapakendile 

kantakse vähemalt järgmine teave: 

Selgitus 

Veterinaarravimite pakendite suuruseid on väga laias ulatuses, alates näiteks väikestest 10 ml 

viaalidest kuni suurte 10 või 25 kg kottideni. Mõnedel märgistustel on teistest palju rohkem 

ruumi ja need saavad sisaldada rohkem teavet. Mõningate tootekategooriate puhul, mida võib 

müüa otse tarbijatele ilma retseptita, võib olla tähtis lisada täiendav teave esmapakendile. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) vöötkood, mis sisaldab kogu teavet, 

mis on loetletud lõike 1 punktides a–g, 

ning võimaldab nimetatud teavet ja 

pakendi infolehel olevat teavet esitada 

elektrooniliselt loetavas vormis ja ravi 

toimumise koha kõigis keeltes ja teeb 

andmed muude dokumendisüsteemide 

jaoks kättesaadavaks standardliideste 

kaudu. 

Selgitus 

Määruses tuleks kasutada kõiki saadavalolevaid elektroonilisi võimalusi, et pakkuda ravimeid 

käsitlevat teavet kasutajasõbralikul viisil lugejale tema emakeeles. Seda on võimalik 

saavutada ainult vöötkoodiga esmapakendil. 
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Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Veterinaarravimi välispakendile 

kantakse üksnes järgmine teave: 

1. Veterinaarravimi välispakendile 

kantakse vähemalt järgmine teave: 

Selgitus 

Minimaalne kohustuslik teave, mis peab olema esitatud veterinaarravimi välispakendil, tuleb 

määratleda õigusaktidega. Veterinaarravimite suurus võib ulatuda väikestest 10ml viaalidest 

kuni suurte 5, 10 või 25 kg kottideni. Mõningate toodete välispakendil on teistest palju 

rohkem ruumi ja need saavad hõlmata rohkem teavet. Tarbijatele otse müüdavate retseptita 

toodete jaoks võib olla oluline lisada täiendav teave välispakendile. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) nõue kasutada veterinaarravimite 

tagasivõtu süsteeme kasutamata 

veterinaarravimite või nende kasutamisel 

tekkivate jäätmematerjalide 
kõrvaldamiseks ning vajaduse korral 

lisaabinõud ohtlike jäätmete 

kõrvaldamiseks seoses kasutamata 

veterinaarravimite või nende kasutamisel 

tekkivate jäätmematerjalidega; 

(f) Nõue kasutada veterinaarravimite 

tagasivõtu süsteeme veterinaarravimite 

kõrvaldamiseks kooskõlas kohaldatava 

õigusega; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) ooteajad. 

Selgitus 

Sätestatud ooteaegade puhul peaksid need välispakendile märgitud olema; välispakendi 
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 ET 

puudumise puhul peaksid ooteajad olema tähistatud esmapakendil (ja mitte ainult pakendi 

infolehel). See on eriti vajalik kaugmüügi teel toimuva jaemüügi puhul.  

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) märge geneetiliselt muundatud 

organismide olemasolu kohta, kui toode 

sisaldab selliseid organisme või koosneb 

nendest; 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt i a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i a) veterinaarravimite korral, mis 

sisaldavad geneetiliselt muundatud 

organisme või koosnevad nendest, 

sellekohane teave; 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt m a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (m a) kvalitatiivne ja kvantitatiivne 

koostis; 

Selgitus 

Toote koostis on tingimata vajalik. Ei ole arusaadav, miks pole välja toodud 

veterinaarravimite koostist, nagu seda tehakse paljude muude tervishoiutoodete, toiduainete 

jms puhul. 
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Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt m b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (m b) artikli 9 lõike 1 punktis g a osutatud 

vöötkood; 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Pakendi infoleht koostatakse ja 

kujundatakse selgelt ja arusaadavalt, 

kasutades üldsusele mõistetavat sõnastust. 

3. Pakendi infoleht koostatakse ja 

kujundatakse selgelt, loetavalt ja 

arusaadavalt, kasutades üldsusele 

mõistetavat sõnastust. 

Selgitus 

Pakendi infoleht peaks olema loetav isegi kuuride ja lautade kehvas valguses. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toimeaine, mis esineb 

originaalveterinaarravimi toimeainest 

erineva soola, estri, eetri, isomeeri, 

isomeeride segu, kompleksi või derivaadi 

kujul, loetakse käesolevas jaos samaks kui 

originaalveterinaarravimi toimeaine, välja 

arvatud juhul, kui esimene erineb viimasest 

oluliselt ohutuse või efektiivsusega seotud 

omaduste poolest. Kõnealustel omadustel 

põhinevate erinevuste puhul esitab taotleja 

lisateabe, millega tõendatakse asjaomaste 

originaalveterinaarravimis kasutatava 

lubatud toimeaine soolade, estrite või 

2. Toimeaine, mis esineb 

originaalveterinaarravimi toimeainest 

erineva soola, estri, eetri, isomeeri, 

isomeeride segu, kompleksi või derivaadi 

kujul, loetakse käesolevas jaos samaks kui 

originaalveterinaarravimi toimeaine, välja 

arvatud juhul, kui esimene erineb viimasest 

oluliselt ohutuse, efektiivsusega seotud 

omaduste ja jääkide käitumise poolest. 

Kõnealustel omadustel põhinevate 

erinevuste puhul esitab taotleja lisateabe, 

millega tõendatakse asjaomaste 

originaalveterinaarravimis kasutatava 
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derivaatide ohutust ja/või efektiivsust. lubatud toimeaine soolade, estrite või 

derivaatide ohutust ja/või efektiivsust. 

Selgitus 

Jääkide käitumine on olulise tähtsusega toiduohutusele. Ootamatud jäägid võivad põhjustada 

märkimisväärsete kahjuhüvitisnõuete esitamist loomapidajatele ja muudele toidukäitlejatele. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Geneerilise veterinaarravimi omaduste 

kokkuvõte on identne 

originaalveterinaarravimi omaduste 

kokkuvõttega. See nõue ei kehti siiski 

originaalveterinaarravimi omaduste 

kokkuvõtte nende osade suhtes, kus 

osutatakse näidustustele või 

ravimivormidele, millele laieneb 

geneerilise veterinaarravimi müügiloa 

andmise ajal veel patendiõigus. 

5. Kliiniline teave geneerilise 

veterinaarravimi omaduste kokkuvõtte 

(nagu on määratletud artikli 30 lõike 1 

punktis c, v.a punkt vi) kohta on identne 

originaalveterinaarravimi omaduste 

kokkuvõttega. Kõnealune nõue ei kehti 

siiski: 

 (a) originaalveterinaarravimi omaduste 

kokkuvõtte nende osade suhtes, kus 

osutatakse näidustustele või 

ravimivormidele, millele laieneb 

geneerilise veterinaarravimi müügiloa 

andmise ajal veel patendiõigus või 

artiklites 33–36 sätestatud tehniliste 

dokumentide kaitse või 

 (b) originaalravimi hilisemale 

muudatusele. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Pädev asutus või amet võib nõuda 

taotlejalt ohutusandmeid geneerilisest 

6. Taotleja esitab pädevale asutusele või 

ametile ohutusandmed geneerilisest 
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veterinaarravimist tuleneva võimaliku 

keskkonnaohu kohta, kui 

originaalveterinaarravimi müügiluba on 

antud enne 20. juulit 2000 või kui 

originaalveterinaarravimi puhul nõuti 

teistkordset keskkonnaohu hindamist. 

veterinaarravimist tuleneva võimaliku 

keskkonnaohu kohta, kui selle toote puhul 

on tuvastatud võimalik keskkonnaoht. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandina artikli 7 lõike 1 punktist b vastab 

müügiloa taotlus veterinaarravimi kohta, 

mis sisaldab selliste toimeainete 

kombinatsiooni, millest igaüht on 

müügiloaga veterinaarravimites juba 

kasutatud, kuid mille jaoks ei ole sellises 

kombinatsioonis seni luba antud 

(kombineeritud veterinaarravim), 

järgmistele kriteeriumidele: 

Erandina artikli 7 lõike 1 punktist b vastab 

müügiloa taotlus veterinaarravimi kohta, 

mis sisaldab selliste toimeainete 

kombinatsiooni, millest üht või enamat on 

müügiloaga veterinaarravimites juba 

kasutatud, kuid mille jaoks ei ole sellises 

kombinatsioonis seni luba antud 

(kombineeritud veterinaarravim), 

järgmistele kriteeriumidele: 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) taotleja suudab tõendada, et asjaomane 

veterinaarravim on artikli 16 lõike 1 

punktis b osutatud 

originaalveterinaarravimite 

kombinatsioon; 

(b) taotleja suudab tõendada, et asjaomane 

veterinaarravim sisaldab kombinatsiooni 

vähemalt ühega artikli 16 lõike 1 punktis b 

osutatud originaalveterinaarravimitest; 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) esitatakse dokumendid kõnealuse (d) vajaduse korral esitatakse asjakohased 
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kombinatsiooni ohutuse kohta. dokumendid kõnealuse kombinatsiooni 

ohutuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erandina artikli 5 lõikest 2 antakse 

müügiluba piiratud turu jaoks kolmeks 

aastaks. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pädev asutus veendub, et kolmandatest 

riikidest pärit veterinaarravimite tootjad on 

võimelised tootma asjaomast 

veterinaarravimit ja/või tegema 

kontrollikatseid kooskõlas meetoditega, 

mida kirjeldatakse artikli 7 lõike 1 kohaselt 

taotluse toetuseks esitatud dokumentides. 

Pädev asutus veendub, et kolmandatest 

riikidest pärit veterinaarravimite tootjad 

järgivad kohaldatavaid liidu õigusakte 

ning on võimelised tootma asjaomast 

veterinaarravimit ja/või tegema 

kontrollikatseid kooskõlas meetoditega, 

mida kirjeldatakse artikli 7 lõike 1 kohaselt 

taotluse toetuseks esitatud dokumentides. 

Selgitus 

Tuleks selgelt märkida, et tootjad järgivad ka ELi õigusakte ja mitte ainult seda, et nad on 

võimelised tootma ja kontrollima toodet kooskõlas müügiloataotlusega. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui taotluses käsitletakse 

mikroobivastast veterinaarravimit, võib 

3. Kui taotluses käsitletakse 

mikroobivastast veterinaarravimit, nõuab 
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pädev asutus või amet nõuda müügiloa 

hoidjalt müügiloa andmise järgsete 

uuringute tegemist eesmärgiga tagada, et 

kasulikkuse ja riski suhe jääb 

antimikroobikumiresistentsuse võimalikku 

teket arvestades soodsaks. 

pädev asutus või amet müügiloa hoidjalt 

müügiloa andmise järgsete uuringute 

tegemist eesmärgiga tagada, et kasulikkuse 

ja riski suhe jääb 

antimikroobikumiresistentsuse võimalikku 

teket arvestades soodsaks. 

Selgitus 

See tähendab, et müügiloa andmise järel jälgitakse alati antimikroobikumide kasutamist, mis 

võimaldab pidevat riskihindamist. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vi 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(vi) kõrvalnähtude sagedus ja tõsidus, (vi) kõrvalnähtude või -toimete sagedus ja 

tõsidus, 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c – alapunkt viii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(viii) koostoimed teiste ravimitega ja muud 

koostoimed, 

(viii) teadaolevad koostoimed teiste 

ravimitega ja muud teadaolevad 

koostoimed, 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(xiii) kasutamise eritingimused, sealhulgas 

antimikroobikumide kasutamise piirangud, 

mille eesmärk on piirata 

antimikroobikumiresistentsuse teket; 

 

(xiii) kasutamise eritingimused, sealhulgas 

antimikroobikumide kasutamise piirangud, 

mille eesmärk on piirata 

antimikroobikumiresistentsuse teket ning 

täpsustus, et toodet ei lubata kasutada 
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tavapärase ennetusmeetmena; 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt ja (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) toote keskkonnaohu hindamisest 

tulenev teave, eelkõige keskkonnanäitajad 

ja ohtu iseloomustavad andmed, sh 

ökotoksikoloogiline teave 

mittesihtliikidele avalduva mõju ning 

toimeainete ja aktiivsete metaboliitide 

püsivuse kohta pinnases ja vees. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui kaks toodet on sama ravitoimega, 

võib läbi viia võrdleva hindamise. Tooted, 

mis on ohtlikud keskkonnale või 

loomadele, asendatakse vähem ohtlike 

toodetega. 

Selgitus 

See võimaldab võrdleva hindamise järel asendada ohtlik toode mõne muuga, millel on 

sarnane/sama ravitoime, kuid vähem kahjulik mõju ravitavatele loomadele või 

keskkonnale/mittesihtliikidele. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tegemist on mikroobivastase 

veterinaarravimiga, mis on ette nähtud 

(d) tegemist on mikroobivastase 

veterinaarravimiga, mis on ette nähtud 
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jõudluse suurendamiseks eesmärgiga 

soodustada ravitavate loomade kasvu või 

suurendada nende tootlikkust; 

jõudluse suurendamiseks eesmärgiga 

soodustada ravitavate loomade kasvu või 

suurendada nende tootlikkust või 

tavapäraseks profülaktikaks toiduloomade 

puhul või söödale või veele lisamiseks 

loomarühma ravimisel, kui haigust ei ole 

diagnoositud ühelgi loomal; 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) toode on kõrge riskiteguriga aine; 

Selgitus 

Nende hulka kuuluvad ained, mis on püsivad, biotsiidsed ja mürgised (PBT), väga püsivad ja 

väga mürgised (vPvP) või mis on sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad. See põhineb REACH-

direktiivi terminoloogial. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt g b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g b) toote toimeained, mis vastavad 

kriteeriumidele, mille kohaselt aine on 

püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine (PBT) 

või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 

(vPvB) vastavalt Euroopa Ravimiameti 

suunistele või millel arvatakse olevat 

endokriinseid häireid põhjustavaid 

omadusi, mis võivad mõjuda kahjulikult 

keskkonnale; 

Selgitus 

See käsitus vastab biotsiide ja pestitsiide käsitlevatele õigusaktidele. EMA suunised 

(EMA/CVMP/ERA/52740/2012) PBT ja vPvB ainete hindamiseks on hetkel läbivaatamisel (vt 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC5

00130368.pdf) 
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Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) vastuvõetamatud kõrvalnähud 

ravitaval loomal või kaudne mõju talle; 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

146, et kehtestada eeskirjad 

antimikroobikumide tunnistamiseks üksnes 

teatavate inimese nakkuste raviks ette 

nähtud antimikroobikumideks eesmärgiga 

säilitada teatavate toimeainete efektiivsust 

inimeste ravis. 

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

146 ja võttes arvesse ameti teaduslikke 

nõuandeid, et kehtestada eeskirjad 

antimikroobikumide tunnistamiseks üksnes 

teatavate inimese nakkuste raviks ette 

nähtud antimikroobikumideks eesmärgiga 

säilitada teatavate toimeainete efektiivsust 

inimeste ravis. 

 Komisjon teeb nende eeskirjade 

kehtestamisel otsuseid asjakohaste 

riskijuhtimismeetmete kohta klassi, aine 

või isegi näidustuse tasemel ja võtab 

arvesse ka manustamisteed. 

Selgitus 

Eeskirjade kavandatud eesmärgi saavutamiseks peavad need põhinema teadusel. Käesolevat 

metoodikat antimikroobikumide liigitamiseks soovitatakse ameti 18. detsembri 2014. aasta 

mikroobikume käsitlevas aruandes (Euroopa Ravimiamet, „Vastused teaduslike nõuannete 

taotlustele loomadel kasutatavate antibiootikumide kasutamise mõju kohta loomade ja 

inimeste tervisele”, 18. detsember 2014, lk 6 ja 16). 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon määrab rakendusaktidega 

antimikroobikumid või 

antimikroobikumirühmad, mis on ette 

nähtud üksnes teatavate inimese nakkuste 

raviks. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artikli 145 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

4. Komisjon määrab rakendusaktidega, 

võttes sealjuures arvesse ameti 

teaduslikke nõuandeid, 
antimikroobikumid või 

antimikroobikumirühmad, mis on ette 

nähtud üksnes teatavate inimese nakkuste 

raviks. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artikli 145 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

 Komisjon teeb nende eeskirjade 

kehtestamisel otsuseid asjakohaste 

riskijuhtimismeetmete kohta klassi, aine 

või isegi näidustuse tasemel ja võtab 

arvesse ka manustamisteed. 

Selgitus 

Eeskirjade kavandatud eesmärgi saavutamiseks peavad need põhinema teadusel. Käesolevat 

metoodikat antimikroobikumide liigitamiseks soovitatakse ameti 18. detsembri 2014. aasta 

mikroobikume käsitlevas aruandes (Euroopa Ravimiamet, „Vastused teaduslike nõuannete 

taotlustele loomadel kasutatavate antibiootikumide kasutamise mõju kohta loomade ja 

inimeste tervisele”, 18. detsember 2014, lk 6 ja 16). 

 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) veiste, lammaste, sigade, kanade, koerte 

ja kasside jaoks ette nähtud 

veterinaarravimite puhul 10 aastat; 

(a) veiste, lammaste (keda kasvatatakse 

liha tootmiseks), sigade, kanade, koerte ja 

kasside jaoks ette nähtud 

veterinaarravimite puhul 10 aastat; 

 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui veterinaarravimi müügiluba on 

antud rohkem kui ühe liigi jaoks, 

pikendatakse perioodi vastavalt artiklis 35 

sätestatud pikendusperioodidele. 

Selgitus 

Tehniliste dokumentide suhtes kohaldatav kaitseperiood ei pruugi pakkuda piisavat stiimulit 

uute veterinaarravimite väljatöötamiseks. Artikli 35 kohased pikendamisvõimalused tuleks 

anda samal ajal kui algne müügiluba. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 65 kohaselt heaks kiidetud 

muudatuse puhul, millega müügiluba 

laiendatakse artikli 34 lõike 1 punktis a 

loetletud mis tahes loomaliigile, 

pikendatakse artiklis 34 sätestatud 

kaitseperioodi ühe aasta võrra iga uue 

sihtliigi kohta, kui müügiloa muutmise 

taotlus on esitatud vähemalt kolm aastat 

enne artikli 34 lõike 1 punktis a sätestatud 

kaitseperioodi lõppemist. 

1. Kui esmane müügiluba on antud 

rohkem kui ühe liigi jaoks või on heaks 

kiidetud artikli 65 kohane muudatus, 

millega müügiluba laiendatakse artikli 34 

lõike 1 punktis a loetletud mis tahes 

loomaliigile, pikendatakse artiklis 34 

sätestatud kaitseperioodi kahe aasta võrra 

iga uue sihtliigi kohta, kui müügiloa 

muutmise taotlus on esitatud vähemalt 

kolm aastat enne artiklis 34 sätestatud 

kaitseperioodi lõppemist. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 65 kohaselt heaks kiidetud 

muudatuse puhul, millega müügiluba 

laiendatakse artikli 34 lõike 1 punktis a 

loetlemata loomaliigile, pikendatakse 

artiklis 34 sätestatud kaitseperioodi nelja 

aasta võrra. 

2. Kui esmane müügiluba on antud 

rohkem kui ühe liigi jaoks või on heaks 

kiidetud artikli 65 kohane muudatus, 

millega müügiluba laiendatakse artikli 34 

lõike 1 punktis a loetlemata loomaliigile, 

pikendatakse artiklis 34 sätestatud 
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kaitseperioodi nelja aasta võrra. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esmase müügiloa kohane kaitseperiood 

koos kõikide seda pikendavate 

lisaperioodidega, mis tulenevad sama 

müügiloa muudatustest või sellega seotud 

uutest müügilubadest (tehniliste 

dokumentide kaitse koguperiood), ei ole 

pikem kui 18 aastat. 

3. Esmase müügiloa kohane kaitseperiood 

koos kõikide seda pikendavate 

lisaperioodidega, mis tulenevad sama 

müügiloa muudatustest või sellega seotud 

uutest müügilubadest (tehniliste 

dokumentide kaitse koguperiood), ei ole 

artikli 34 lõike 1 punktis a osutatud 

toodete puhul pikem kui 14 aastat. Artikli 

34 lõike 1 punktides b ja d osutatud 

toodete puhul ei ole periood pikem kui 18 

aastat. 

 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 35a 

 Andmekaitse veterinaarravimite edasiseks 

arendamiseks 

 Kui artiklites 34 ja 35 sätestatud 

andmekaitseperiood on lõppenud, võib iga 

taotleja taotleda olemasolevate 

veterinaarravimite uuendamiseks 

andmekaitseperioodi, mis on 2 aastat 

lisaliikide puhul ja 1 aasta täiendava 

näidustuse, ravimivormi või uue keeluaja 

puhul. 

Selgitus 

Stiimul olemasolevate veterinaarravimite edasiseks arendamiseks, mida saab teha iga 
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ettevõte, sh geneeriliste ravimite tootjad. Piiratud andmekaitseperiood antakse vaid täiendava 

innovatsiooni puhul (algse müügiloa lõppenud kaitseperioodi ei pikendata). 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tsentraliseeritud menetluse kohased 

müügiload annab komisjon kooskõlas 

käesoleva jaoga. Sellised müügiload 

kehtivad kõikjal liidus. 

1. Tsentraliseeritud menetluse kohased 

müügiload annab komisjon kooskõlas 

käesoleva jaoga. Sellised müügiload 

kehtivad kõikjal liidus ning kuuluvad 

menetlemisel esmajärjekorda. 

 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) tsentraliseeritud korras antud 

müügiloaga originaalveterinaarravimitele 

vastavad geneerilised veterinaarravimid. 

välja jäetud 

Selgitus 

Veterinaarravimeid käsitlevate õigusaktide läbivaatamise üks peamine ajend peaks olema 

veterinaarravimite kättesaadavuse parandamine ning uuenduste toetamine. Kavandatav 

meede ei ole vastavuses seatud eesmärkidega, kuna see laiendab kohustust anda teatavatele 

veterinaarravimitele müügiluba tsentraliseeritud menetluse korras. 

 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Muude kui lõikes 2 loetletud 

veterinaarravimite puhul võib 

3. Muude kui lõikes 2 loetletud 

veterinaarravimite puhul võib 



 

PE552.056v02-00 46/82 AD\1069105ET.doc 

ET 

tsentraliseeritud korras anda müügiloa 

juhul, kui liidus ei ole antud ühtki muud 

asjaomase veterinaarravimi müügiluba. 

tsentraliseeritud korras anda müügiloa 

juhul, kui liidus ei ole antud ühtki muud 

asjaomase veterinaarravimi müügiluba või 

kui taotlus puudutab müügiloa muutmist, 

nagu on osutatud artiklis 57 a. 

Selgitus 

Olemasolevaid müügilubasid peaks olema võimalik hõlpsalt muuta tsentraliseeritud korras 

antud müügiloaks. See vähendab halduskoormust (vt asjaomast muudatusettepanekut uue 

artikli 57 a kohta). 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Taotluses loetletakse liikmesriigid, kus 

taotleja soovib saada müügiluba (edaspidi 

„asjaomased liikmesriigid”). 

2. Taotluses loetletakse liikmesriigid, kus 

taotleja soovib saada müügiluba (edaspidi 

„asjaomased liikmesriigid”). Taotleja 

saadab referentliikmesriigile esitatuga 

identse taotluse, sh artikli 7 kohase 

identse toimiku kõigile asjaomastele 

liikmesriikidele. 

Selgitus 

Õigusaktis peab olema selgelt sätestatud, et kõigis liikmesriikides, kus müügiluba taotletakse, 

on kättesaadavad andmed, mille alusel otsus tehakse. See on äärmiselt oluline mitte üksnes 

algse müügiloa jaoks, vaid ka kogu müügiloa andmise järgseks perioodiks (ravimiohutuse 

järelevalve, müügiloa muudatused) ja mis tahes turu järelevalve/kontrolli meetmete tarbeks, 

millega liikmesriigid oma kohustusi täidavad. 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Müügiloa vastastikuse tunnustamise 

taotlus esitatakse liikmesriigile, kus anti 

esimene siseriiklik müügiluba 

(referentliikmesriik). 

1. Müügiloa vastastikuse tunnustamise 

taotlus esitatakse liikmesriigile, kus anti 

esimene siseriiklik müügiluba 

(referentliikmesriik) ning liikmesriikidele, 
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kus taotleja soovib müügiloa tunnustamist 

(asjaomased liikmesriigid). 

Selgitus 

Õigusaktis peab olema selgelt sätestatud, et kõigis liikmesriikides, kus müügiluba taotletakse, 

on kättesaadavad andmed, mille alusel otsus tehakse. See on äärmiselt oluline mitte üksnes 

algse müügiloa jaoks, vaid ka kogu müügiloa andmise järgseks perioodiks (ravimiohutuse 

järelevalve, müügiloa muudatused) ja mis tahes turu järelevalve/kontrolli meetmete tarbeks, 

millega liikmesriigid oma kohustusi täidavad. 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Esimese siseriikliku müügiloa 

vastastikuse tunnustamise taotlus 

esitatakse mitte varem kui 6 kuud pärast 

sellise müügiloa andmise otsust. 

välja jäetud 

Selgitus 

Nõude kehtestamine, et ettevõtted peavad ootama 6 kuud riikliku menetluse ja vastastikuse 

tunnustamise menetluse vahel, ei ole vajalik ja võib isegi põhjustada probleeme, kui tekib 

tõsine loomatervise või rahvatervisega seotud olukord, kus on vaja kiiresti müügiluba teistelt 

liikmesriikidelt. 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) teave liikmesriikide kohta, kus taotleja 

esitatud müügiloa taotlus sama 

veterinaarravimi kohta on läbivaatamisel; 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas kehtivate õigusnormide ja määruse eelnõuga tuleb taotluste käsitlemisel kasutada 

vastastikuse tunnustamise menetlust. Tehakse ettepanek asendada see nõue nõudega 

konsolideeritud müügiloa taotluse toimiku kohta, mis peab olema kättesaadav asjaomasele 
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liikmesriigile selleks, et liikmesriigid saaksid teha tõenditel põhinevaid otsuseid esmase 

müügiloa kohta ja täita müügiloa andmise järgseid kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Referentliikmesriik koostab 90 päeva 

jooksul pärast nõuetekohase taotluse 

saamist veterinaarravimi ajakohastatud 

hindamisaruande. Ajakohastatud 

hindamisaruanne edastatakse koos ravimi 

omaduste heakskiidetud kokkuvõtte ning 

märgistusel ja pakendi infolehel esitatava 

heakskiidetud tekstiga kõikidele 

liikmesriikidele ja taotlejale ning sellele 

lisatakse loetelu liikmesriikidest, kus 

taotleja soovib müügiloa tunnustamist 

(asjaomased liikmesriigid). 

4. Referentliikmesriik koostab 45 päeva 

jooksul pärast nõuetekohase taotluse 

saamist veterinaarravimi ajakohastatud 

hindamisaruande. Ajakohastatud 

hindamisaruanne edastatakse koos ravimi 

omaduste heakskiidetud kokkuvõtte ning 

märgistusel ja pakendi infolehel esitatava 

heakskiidetud tekstiga kõikidele 

asjaomastele liikmesriikidele ja taotlejale 

ning sellele lisatakse loetelu 

liikmesriikidest, kus taotleja soovib 

müügiloa tunnustamist (asjaomased 

liikmesriigid). 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriik esitab artikli 46 lõikes 4 

või artikli 48 lõikes 5 osutatud tähtaja 

jooksul hindamisaruannet, kavandatavat 

ravimi omaduste kokkuvõtet või 

kavandatavat märgistust ja pakendi 

infolehte käsitlevad vastuväited, esitatakse 

referentliikmesriigile, teistele 

liikmesriikidele ja taotlejale vastuväidete 

üksikasjalikud põhjused. 

Referentliikmesriik edastab erimeelsused 

viivitamata artikliga 142 loodud 

vastastikuse tunnustamise ja 

detsentraliseeritud menetluste 

koordineerimisrühmale (edaspidi 

„koordineerimisrühm”). 

1. Kui liikmesriik esitab võimaliku tõsise 

ohu tõttu inimeste või loomade tervisele 

või keskkonnale artikli 46 lõikes 4 või 

artikli 48 lõikes 5 osutatud tähtaja jooksul 

hindamisaruannet, kavandatavat ravimi 

omaduste kokkuvõtet või kavandatavat 

märgistust ja pakendi infolehte käsitlevad 

vastuväited, esitatakse 

referentliikmesriigile, teistele 

liikmesriikidele ja taotlejale vastuväidete 

üksikasjalikud põhjused. 

Referentliikmesriik edastab erimeelsused 

viivitamata artikliga 142 loodud 

vastastikuse tunnustamise ja 

detsentraliseeritud menetluste 
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koordineerimisrühmale (edaspidi 

„koordineerimisrühm”). 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Koordineerimisrühmas määratakse 

hindaja, kes koostab veterinaarravimi 

kohta uue hindamisaruande. 

välja jäetud 

Selgitus 

Tehakse ettepanek jätta see lõik välja, kuna see suurendaks tarbetult pädevate asutuste 

töökoormust. Vastuväiteid peaksid omavahel arutama menetluses osalevad liikmesriigid. Kui 

kokkuleppele ei jõuta, siis lubatakse küsimuse arutamist koordineerimisrühmas. 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Müügiloa andmist pooldava arvamuse 

korral registreerib referentliikmesriik 

liikmesriikide kokkuleppe, lõpetab 

menetluse ning teavitab sellest liikmesriike 

ja taotlejat. 

4. Müügiloa andmist või muutmist 

pooldava arvamuse korral registreerib 

referentliikmesriik liikmesriikide 

kokkuleppe, lõpetab menetluse ning 

teavitab sellest liikmesriike ja taotlejat. 

Selgitus 

Kuna artikkel 66 (muutmine) ja artikkel 69 (ühtlustamine) võivad samuti põhjustada 

muudatusettepanekuni viivat läbivaatamist koordineerimisrühmas, tuleks see sõna lisada 

läbivalt kogu artiklisse. 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 50 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Taotleja võib 15 päeva jooksul pärast 

artikli 46 lõikes 3 või artikli 48 lõikes 4 

osutatud hindamisaruande saamist esitada 

ametile kirjaliku taotluse hindamisaruande 

läbivaatamiseks. Sel juhul edastab taotleja 

60 päeva jooksul pärast hindamisaruande 

saamist ametile oma taotluse üksikasjaliku 

põhjenduse. Taotlusele lisatakse ametile 

läbivaatamislõivu maksmist tõendav 

dokument. 

1. Taotleja võib 15 päeva jooksul pärast 

artikli 46 lõikes 3 või artikli 48 lõikes 4 

osutatud hindamisaruande saamist esitada 

koordineerimisrühmale kirjaliku taotluse 

hindamisaruande läbivaatamiseks. Sel 

juhul edastab taotleja 60 päeva jooksul 

pärast hindamisaruande saamist ametile 

oma taotluse üksikasjaliku põhjenduse. 

Taotlusele lisatakse ametile 

läbivaatamislõivu maksmist tõendav 

dokument. 

Selgitus 

Leitakse, et ametile saadetud taotlus suurendab ameti töö- ja halduskoormust ning oleks 

lihtsam, kui taotlus esitatakse koordineerimisrühmale. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Üldsusel on juurdepääs ravimite 

andmebaasis olevale teabele, mis on 

seotud müügiloaga veterinaarravimite 

loeteluga ning nende ravimite omaduste 

kokkuvõtete ja pakendi infolehtedega. 

3. Üldsusel on juurdepääs ravimite 

andmebaasis olevale teabele. 

Selgitus 

Tooteid ning nende toimeainete jääke ja metaboliite leidub avalikus sfääris, kaugel ravitavast 

loomast, laiemas keskkonnas ja mittesihtliikide kehades (sh inimestes ja hoolimata sellest, kas 

see meile meeldib või mitte). Seega on ka andmed nende ainete ja neid iseloomustavate 

omaduste kohta avalikus sfääris. 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid koguvad asjakohaseid ja 

võrreldavaid andmeid mikroobivastaste 

veterinaarravimite müügimahu ja 

kasutamise kohta. 

1. Liikmesriigid koguvad asjakohaseid, 

võrreldavaid ja piisavalt üksikasjalikke 

andmeid mikroobivastaste 

veterinaarravimite müügimahu ja 

kasutamise kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid saadavad andmed 

mikroobivastaste veterinaarravimite 

müügimahu ja kasutamise kohta ametile. 

Amet analüüsib neid andmeid ja avaldab 

sellekohase aastaaruande. 

2. Liikmesriigid saadavad ametile andmed 

mikroobivastaste veterinaarravimite 

müügimahu ja kasutamise kohta. Amet 

analüüsib neid andmeid ja avaldab 

sellekohase aastaaruande, mis sisaldab 

vajaduse korral suuniseid ja soovitusi. 

 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid koguvad asjakohaseid 

ja võrreldavaid andmeid parasiidivastaste 

ja hormonaalse toimega 

veterinaarravimite müügimahu ja 

kasutamise kohta ning teevad need 

ametile kättesaadavaks. 

Selgitus 

Eesmärk on laiendada antibiootikumide jaoks esitatud kontseptsiooni muud liiki 

loomaravimitele, millel on bioloogiline mõju mittesihtliikidele laiemas ökosüsteemis, nt 

hormonaalsed tooted (mis võivad mõjutada eriti veekeskkonna mittesihtliikide sugu) ja 

parasiidivastased tooted (mis võivad olla näiteks väga mürgised mesilastele). 
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Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 57 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 57 a 

 Hilisem muutmine müügiloa andmiseks 

tsentraliseeritud korras 

 1. Pärast artiklis 46 sätestatud 

detsentraliseeritud menetluse, artiklis 48 

sätestatud vastastikuse tunnustamise 

menetluse või artiklis 69 sätestatud 

müügilubade ühtlustamismenetluse 

täitmist võib müügiloa hoidja esitada 

taotluse kehtivate veterinaarravimite 

müügilubade muutmiseks 

tsentraliseeritud korras antud 

müügiloaks, mille annab komisjon ja mis 

kehtib kogu liidus. 

 2. Müügiloa hoidja esitab ametile taotluse 

müügiloa muutmiseks tsentraliseeritud 

korras antud müügiloaks ja see peab 

sisaldama järgmist: 

 (a) loetelu kõikidest asjaomast 

veterinaarravimit käsitlevatest müügiloa 

andmise otsustest; 

 (b) loetelu muudatustest, mis on tehtud 

pärast esimese müügiloa andmist liidus; 

 (c) ravimiohutuse järelevalve andmeid 

sisaldav koondaruanne. 

 3. 30 päeva jooksul pärast lõikes 2 

loetletud dokumentide saamist koostab 

komisjon otsuse eelnõu Euroopa Liidu 

müügiloa andmise kohta vastavuses 

artikli 46 lõikes 3, artikli 48 lõikes 4 ja 

artiklis 69 lõikes 3 osutatud 

hindamisaruandega või vajaduse korral 

ajakohastatud hindamisaruande, ravimi 

omaduste kokkuvõtte, märgistuse ja 

pakendi infolehega. 
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 4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 

lõpliku otsuse müügiloa andmise kohta 

tsentraliseeritud korras. 

 Seda artiklit kohaldatakse ainult 

veterinaarravimite puhul, mille 

müügiluba on antud vastastikuse 

tunnustamise menetluse, 

detsentraliseeritud menetluse või 

müügiloa ühtlustamismenetluse raames 

pärast kõnealuse määruse kohaldamise 

alguskuupäeva. 

Selgitus 

Müügiloa hoidjatel peaks olema võimalik uuendada olemasolevaid müügilubasid 

tsentraliseeritud korras antud müügiloaks. See vähendab halduskoormust, nt 

veterinaarravimite tulevaste uuenduste esitamisel. 

 

 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 69 – lõige 4 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ravimi omaduste kokkuvõtetes 

nimetatud keeluaegadest lühim keeluaeg. 

(c) ravimi omaduste kokkuvõtetes 

nimetatud keeluaegadest aeg, mida 

peetakse asjakohaseks kõige uuemate 

teadusuuringute kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 70 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Erandina artiklist 69 tehakse enne ravimi 

omaduste ühtlustatud kokkuvõtte 

koostamist kordushindamine selliste 

veterinaarravimite puhul, mille müügiluba 

on antud enne 20. juulit 2000, samuti 

pärast seda kuupäeva antud müügiloaga 

3. Erandina artiklist 69 tehakse II lisa 

kohaselt enne ravimi omaduste ühtlustatud 

kokkuvõtte koostamist kordushindamine 

selliste veterinaarravimite puhul, mille 

müügiluba on antud enne 20. juulit 2000, 

samuti pärast seda kuupäeva antud 
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veterinaarravimite puhul, mis võivad 

keskkonnaohu hinnangu kohaselt olla 

keskkonnale kahjulikud. 

müügiloaga veterinaarravimite puhul, mis 

võivad keskkonnaohu hinnangu kohaselt 

olla keskkonnale kahjulikud või mille osas 

pole keskkonnaohu hindamist läbi viidud 

või see on läbi viidud puudulikult. 

Selgitus 

Sellega tagatakse, et vanade toodete osas viiakse hindamised läbi kindlaks määratud perioodi 

jooksul, nagu seadusandjad seda algselt eeldasid ja kavandasid. 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 72 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pädev asutus ja amet jälgivad müügiloa 

hoidjate ravimiohutuse järelevalve 

süsteemide tööd. 

2. Pädev asutus ja amet jälgivad müügiloa 

hoidjate ravimiohutuse järelevalve 

süsteemide tööd ning kinnitavad 

süsteemide nõuetele vastavust. 

Selgitus 

Kui pädev asutus ja amet kinnitavad müügiloa hoidjate ravimiohutuse järelevalve süsteemide 

nõuetele vastavust, siis võib järelevalvesüsteeme puudutava taotluse esitada koos taotlusega 

muu toote kohta vastavalt käesoleva määruse ettepaneku I lisa punktile 3.2, lihtsustades nii 

pädevate asutuste kontrolli. 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kõik tähelepanekud veterinaarravimi 

toime puudumise kohta, kui seda on 

loomale manustatud vastavalt ravimi 

omaduste kokkuvõttele; 

(b) kõik tähelepanekud veterinaarravimi 

toime puudumise kohta, sealhulgas 

antimikroobikumiresistentsuse ilmingute 

kohta, kui seda on loomale manustatud 

vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele; 

Selgitus 

Võttes arvesse antimikroobikumiresistentsuse suurt tähtsust, tuleb see probleem 
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kõrvalnähtude hulgas esile tõsta. 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kõik keskkonnanähud, mida 

täheldatakse pärast veterinaarravimi 

manustamist loomale; 

(c) kõik kahjulikud või soovimatud 

tagajärjed, näiteks antimikroobikumide 

lekkimine pinnasesse ja vette, mida 

täheldatakse mittesihtliikides keskkonnas 

laiemalt pärast veterinaarravimi 

manustamist loomale, sealhulgas 

mittesihtliigiks olevale loomale; 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) iga nakkusetekitaja igasugune 

arvatav ülekandumine veterinaarravimi 

vahendusel. 

Selgitus 

See olukord on hetkel õigusaktiga reguleeritud ning peaks jääma muutmata. 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 – lõige 2 – punkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f b) iga asjaomane dokument ja kõik 

andmed otseste või kaudsete ohtude kohta 

keskkonnale, mis tulenevad 

mikroobivastaste ravimite kasutamisest 

loomadel. 
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Selgitus 

Veterinaarravimid, näiteks antibiootikumid, lastakse väljadele koos toitaineterikka lägaga, 

mis koguneb pinnasesse/lägasse/mudasse ning imendub omakorda põhjavette või jookseb otse 

veekogudesse. Andmed mõju ja ohu kohta keskkonnale on vajalikud, kuna nende jääkide 

esinemisel keskkonnas on laialdased tagajärjed. 

 

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 73 a 

 Komisjon esitab mitte hiljem kui 6 kuud 

pärast käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande ainepõhise 

järelevalvesüsteemi (monograafia) 

teostatavusuuringu kohta ja muude 

võimalike veterinaarravimite 

keskkonnaohu hindamise alternatiivide 

kohta ning lisab vajaduse korral õigusakti 

ettepaneku. 
 

 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 74 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet loob liidu ravimiohutuse 

järelevalve andmebaasi veterinaarravimite 

kohta („ravimiohutuse järelevalve 

andmebaas”) ja peab seda. 

1. Amet loob liidu ravimiohutuse 

järelevalve andmebaasi veterinaarravimite 

kohta („ravimiohutuse järelevalve 

andmebaas”), mis on ühendatud ravimite 

andmebaasiga, ja peab seda. See liidu 

andmebaas hakkab olema ainuke koht 

kõrvalnähtusid sisaldava teabe jaoks, 

mida esitavad ravimi müügiloa hoidjad. 
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Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 74 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Amet koostab koostöös liikmesriikide ja 

komisjoniga ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasi funktsionaalse kirjelduse. 

2. Amet koostab liikmesriikide, komisjoni 

ja huvitatud isikutega konsulteerides 

ravimiohutuse järelevalve andmebaasi 

funktsionaalse kirjelduse. Kirjeldus peab 

sisaldama keskkonnaseireandmeid, mis 

hõlmavad ökosüsteemi mittesihtliikidel 

tekkinud soovimatuid mõjusid, ning 

laiendama ravimiohutuse 

järelevalvesüsteemi sisendeid, hõlmates 

vaatlust ja seiret ka spetsialistide poolt, 

kes ei pea ilmtingimata olema 

veterinaararstid.  

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 74 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Amet tagab, et ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasi kantav teave laetakse üles ja 

tehakse kättesaadavaks kooskõlas artikliga 

75. 

3. Amet tagab, et ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasi kantav teave laetakse üles ja 

tehakse avalikult kättesaadavaks kooskõlas 

artikliga 75. 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 76 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Veterinaarravimi müügiloa hoidja 

registreerib ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasis kõik asjaomase ravimiga 
seotud kõrvalnähud, millest talle teatavad 

tervishoiutöötajad ja loomapidajad ning 

mis on ilmnenud liidu või kolmanda riigi 

territooriumil, 30 päeva jooksul pärast 

2. Veterinaarravimi müügiloa hoidja 

teavitab elektrooniliselt selle liikmesriigi 

pädevat asutust, kelle territooriumil 

juhtum aset leidis, kõikidest 

veterinaarravimite kasutamisega seotud 

tõsistest ja inimestel avaldunud 

kõrvaltoimetest, millele müügiloa hoidja 
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kõrvalnähtu käsitleva teate saamist. tähelepanu on juhitud või millest ta 

mõistlikult eeldades peaks olema teadlik, 

15 päeva jooksul pärast asjaomase teabe 

saamist. 

 Ülejäänud veterinaarravimite 

kasutamisega seotud kõrvalnähud, millele 

müügiloa hoidja tähelepanu on juhitud 

või millest ta mõistlikult eeldades peaks 

teadlik olema, sisestatakse elektrooniliselt 

ravimiohutuse järelevalve andmebaasi 

mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast 

asjaomase teabe saamist. 

 Kliiniliste uuringute käigus avastatud 

kõrvalnähtudele kohalduvad teistsugused 

nõuded. 
 

Selgitus 

On väga oluline, et asjaomaseid pädevaid asutusi teavitatakse viivitamatult nende 

territooriumitel esinevatest kõikidest veterinaarravimite kasutamisega seotud tõsistest ja 

inimestel avaldunud kõrvalnähtudest, et nad oleksid valmis neid hindama ja võtma vastavaid 

regulatiivseid meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 76 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Pädev asutus võib omal algatusel või 

ameti taotlusel nõuda müügiloa hoidjalt, et 

ta koguks inimeste ja loomade tervise, 

ravimit manustavate isikute ohutuse ja 

keskkonnakaitsega seotud konkreetseid 

ravimiohutuse järelevalve andmeid, eriti 

seoses veterinaarravimi kasutamisega 

teatud loomaliikide loomadel. Asjaomane 

pädev asutus esitab sellise nõude 

üksikasjaliku põhjenduse ja teatab sellest 

teistele pädevatele asutustele ja ametile. 

3. Pädev asutus peab omal algatusel või 

ameti taotlusel nõudma müügiloa hoidjalt, 

et ta koguks inimeste ja loomade tervise, 

ravimit manustavate isikute ohutuse ja 

keskkonnakaitsega seotud konkreetseid 

ravimiohutuse järelevalve andmeid, eriti 

seoses veterinaarravimi kasutamisega 

teatud loomaliikide loomadel. 
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Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 76 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Müügiloa hoidja võib 15 päeva jooksul 

pärast lõikes 3 osutatud nõude saamist 

kirjalikult teatada pädevale asutusele oma 

soovist taotleda täiendavate konkreetsete 

ravimiohutuse järelevalve andmete 

kogumise nõude läbivaatamist. 

välja jäetud 

Selgitus 

Lõige 4 tuleks välja jätta, kuna see ei anna lisaväärtust ning suurendab halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 6  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Müügiloa hoidja ei edasta teavet 

veterinaarravimi kõrvalnähtude kohta 

üldsusele, kui ta ei ole sellisest kavatsusest 

eelnevalt teatanud talle müügiloa andnud 

pädeva(te)le asutus(t)ele või 

tsentraliseeritud korras antud müügiloa 

puhul ametile. 

Müügiloa hoidja ei edasta teavet 

veterinaarravimi kõrvalnähtude ja 

võimalike ravimiohutusega seotud 

probleemide kohta üldsusele, kui ta ei ole 

eelnevalt selle teabe koopiat saatnud 
müügiloa andnud pädeva(te)le asutus(t)ele 

või tsentraliseeritud korras antud müügiloa 

puhul ametile. 

Selgitus 

Ettepanek muuta lõige selgemaks. Eelnevast kavatsusest teavitamine ei ole piisav. On oluline, 

et pädevatel asutustel on koopia teabest enne, kui see saadetakse üldsusele ja 

tervishoiutöötajatele. 

 

Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 78 – lõik 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) koostab kõikide tema vastutusalas 

olevate veterinaarravimite puhul 

üksikasjaliku kirjelduse ravimiohutuse 

järelevalve süsteemi kohta, mida müügiloa 

hoidja kasutab seoses asjaomase 

müügiloaga veterinaarravimiga (edaspidi 

„ravimiohutuse järelevalve süsteemi 

peatoimik”), ning ajakohastab seda; 

(a) koostab kõikide tema vastutusalas 

olevate veterinaarravimite puhul 

üksikasjaliku kirjelduse ravimiohutuse 

järelevalve süsteemi kohta (edaspidi 

„ravimiohutuse järelevalve süsteemi 

peatoimik”), ning ajakohastab seda; 

 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 78 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) määrab iga ravimi kohta koostatud 

ravimiohutuse järelevalve süsteemi 

peatoimikule viitenumbri ning edastab 

selle ravimite andmebaasi; 

(b) määrab iga ravimi kohta koostatud 

ravimiohutuse järelevalve süsteemi 

peatoimikule vastava viitenumbri ning 

edastab selle ravimite andmebaasi; 

 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 78 – lõige 1 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) edastab teabe iga kolmandas riigis 

võetud regulatiivse meetme kohta, mis 

põhineb ravimiohutuse järelevalve 

andmetel, pädevatele asutustele ja ametile 

15 päeva jooksul pärast sellise teabe 

saamist. 

(l) edastab teabe liikmesriigis või 

kolmandas riigis võetud iga regulatiivse 

meetme kohta, mis põhineb ravimiohutuse 

järelevalve andmetel, pädevatele asutustele 

ja ametile 15 päeva jooksul pärast sellise 

teabe saamist. 

Selgitus 

On arusaamatu, miks müügiloa hoidja peaks pädevaid asutusi teavitama üksnes kolmanda 

riigi regulatiivsetest meetmetest, kuid mitte liikmesriigi vastu võetud regulatiivsetest 

meetmetest. 
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Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Pädev asutus võib kehtestada 

konkreetsed nõuded veterinaararstidele ja 

muudele tervishoiutöötajatele seoses 

kõrvalnähtudest teatamisega. Amet ja 

pädevad asutused võivad korraldada 

kohtumisi või luua veterinaararstide ja 

muude tervishoiutöötajate rühmade 

võrgustiku, kui tekib konkreetne vajadus 

koguda, kõrvutada ja analüüsida teatavaid 

ravimiohutuse järelevalvega seotud 

andmeid. 

3. Pädev asutus võib kehtestada 

konkreetsed nõuded müügiloa hoidjatele, 

veterinaararstidele ja muudele 

tervishoiutöötajatele seoses 

kõrvalnähtudest teatamisega. Amet ja 

pädevad asutused võivad korraldada 

kohtumisi või luua veterinaararstide ja 

muude tervishoiutöötajate rühmade 

võrgustiku, kui tekib konkreetne vajadus 

koguda, kõrvutada ja analüüsida teatavaid 

ravimiohutuse järelevalvega seotud 

andmeid. 

Selgitus 

Teatud olukordades peaks olema vajalik kehtestada konkreetseid nõudeid müügiloa 

hoidjatele. On vajalik, et see võimalus oleks õigusaktis olemas. 

 

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pädev asutus ja amet esitavad üldsusele, 

veterinaararstidele ja muudele 

tervishoiutöötajatele õigeaegselt 

elektrooniliste või muude avalikult 

kättesaadavate sidevahendite kaudu kogu 

olulise teabe veterinaarravimi 

kasutamisega seotud kõrvalnähtude kohta. 

4. Pädev asutus ja amet avalikustavad 

õigeaegselt elektrooniliste või muude 

avalikult kättesaadavate sidevahendite 

kaudu kogu olulise teabe veterinaarravimi 

kasutamisega seotud kõrvalnähtude kohta. 

 

Selgitus 

Teave veterinaarravimitega seotud kõrvalnähtude kohta ei tohiks piirduda üksnes 

ravimiametitega. 
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Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Pädev asutus ja amet tagavad, et 

veterinaararstid saavad tagasisidet nende 

teatatud kõrvalnähtude kohta ja korralist 

tagasisidet kõikide teatatud kõrvaltoimete 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Pädev asutus võib delegeerida oma 

artiklis 79 osutatud ülesandeid teise 

liikmesriigi pädevale asutusele viimase 

kirjaliku nõusoleku alusel. 

1. Pädev asutus võib delegeerida oma 

artiklis 79 osutatud ülesandeid teise 

liikmesriigi pädevale riiklikule asutusele 

viimase kirjaliku nõusoleku alusel. 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 81 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Pädevad asutused ja amet teevad 

koostööd ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasi andmete jälgimisel, et teha 

kindlaks muutusi veterinaarravimite 

kasulikkuse ja riski tasakaalus ning 

tuvastada loomade ja inimeste tervisele 

ning keskkonnale avalduvaid ohte 

(edaspidi „ohusignaalide haldamise 

protsess”). 

1. Pädevad asutused, muud asjaomased 

asutused ja amet teevad koostööd 

ravimiohutuse järelevalve andmebaasi 

andmete jälgimisel, et teha kindlaks 

muutusi veterinaarravimite kasulikkuse ja 

riski tasakaalus ning tuvastada loomade ja 

inimeste tervisele ning keskkonnale 

avalduvaid ohte (edaspidi „ohusignaalide 

haldamise protsess”). 

Selgitus 

Vajalik on terviklik käsitusviis veterinaarravimite kasutamise jaoks, näiteks resistentsete 

bakterite pinnasesse ja vette sattumisega seotud keskkonnaprobleemide osas. 
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Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 81 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pädevad asutused ja amet määravad 

kindlaks veterinaarravimite rühmad, 

millesse kuuluvate ravimite puhul võib 

rakendada ühist ohusignaalide haldamise 

protsessi eesmärgiga tuvastada ohte 

loomade ja inimeste tervisele ning kaitsta 

keskkonda. 

välja jäetud 

Selgitus 

See lõige ei ole käesolevas määruses vajalik. Pädevad asutused suudavad oma tööd 

iseseisvalt kõige paremini organiseerida. 

 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 81 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Amet ja koordineerimisrühm lepivad 

kokku ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasi kantud veterinaarravimite 

rühmasid käsitlevate andmete ühise seire 

suhtes. Iga veterinaarravimite rühma puhul 

määratakse pädev asutus või amet, kes 

vastutab asjaomase rühma andmete seire 

eest (edaspidi „juhtiv asutus”). 

3. Amet ja ravimiohutuse järelevalverühm 

lepivad kokku ravimiohutuse järelevalve 

andmebaasi kantud veterinaarravimite 

rühmasid käsitlevate andmete ühise seire 

suhtes. Iga veterinaarravimite rühma puhul 

määratakse pädev asutus või amet, kes 

vastutab asjaomase rühma andmete seire 

eest (edaspidi „juhtiv asutus”). 

Selgitus 

Ravimiohutuse järelevalve kohustusega seotud küsimusi tuleks arutada pädevate asutuste 

ekspertidest koosnevas ravimiohutuse järelevalverühmas, mitte koordineerimisrühmas. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 98 – lõige 1 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) järgib liidus kehtestatud ravimite 

tootmise hea tava reegleid ning kasutab 

lähtematerjalina ainult toimeaineid, mis 

on valmistatud liidus kehtestatud 

lähtematerjalide tootmise hea tava reeglite 

kohaselt; 

Selgitus 

Komisjoni ettepanek peaks kehtestama tootjale selge kohustuse järgida tootmise hea tava 

tingimusi. Samuti selleks, et tagada lähtematerjalina kasutatavate toimeainete praegused 

kvaliteedistandardid, peab ravimite tootmiseks kasutama üksnes toimeaineid, mis on toodetud 

kooskõlas tootmise hea tavaga.  

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 98 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) teavitab pädevat asutust, kui 

artiklis 100 nimetatud kvalifitseeritud isik 

vahetub; 

(d) teavitab eelnevalt pädevat asutust 

kõikidest muudatustest, mida ta soovib 

artikli 92 alusel esitatud teabes teha, ja 

teavitab viivitamatult pädevat asutust, kui 

artiklis 100 nimetatud kvalifitseeritud isik 

vahetub; 

Selgitus 

Õigusaktis peab olema tagatud piisav ja pidev kontroll tootmise üle. Selleks et kontroll 

toimuks tõhusalt, peaksid tootjad teavitama pädevaid asutusi kõikidest muudatustest, mis 

võivad mõjutada tingimusi, mille alusel tootmisluba väljastati, enne vastavate muudatuste 

rakendamist. 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 100 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tootmisloa hoidja käsutuses on alati 

vähemalt üks käesolevas artiklis esitatud 

1. Tootmisloa hoidja käsutuses on alati 

vähemalt üks käesolevas artiklis esitatud 
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tingimustele vastav kvalifitseeritud isik, 

kes vastutab eelkõige artiklis 101 

nimetatud ülesannete täitmise eest. 

tingimustele vastav kvalifitseeritud isik, 

kes vastutab eelkõige artiklis 101 

nimetatud ülesannete täitmise eest. 

Tootmisloa hoidja võib käesolevas lõigus 

nimetatud ülesannete täitmise üle võtta, 

kui ta täidab isiklikult käesolevas 

määruses kvalifitseeritud isikule 

kehtestatud tingimusi. 
 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 107 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Isik, kes on kohaldatava siseriikliku 

õiguse kohaselt pädev veterinaarravimeid 

välja kirjutama, kirjutab mikroobivastaseid 

ravimeid välja üksnes selliste loomade 

jaoks, kes on tema hoole all, ja ainult 

asjaomase ravi jaoks vajalikus koguses. 

2. Isik, sealhulgas vajaduse korral 

veterinaararst, kes on kohaldatava 

siseriikliku õiguse kohaselt pädev 

veterinaarravimeid välja kirjutama, kirjutab 

mikroobivastaseid ravimeid välja üksnes 

selliste loomade jaoks, kes on tema vahetu 

hoole all, pärast asjakohast läbivaatust ja 

diagnoosi ning ainult asjaomase ravi jaoks 

vajalikus koguses. 

 

 

Muudatusettepanek 138 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 107 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid võivad rahvatervise, 

loomade tervise ja keskkonnakaitse 

eesmärgil kehtestada oma territooriumil 

veterinaarravimite jaemüügile rangemad 

tingimused, kui need tingimused on 

vastavuses riskiga ega piira 

põhjendamatult siseturu toimimist. 
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Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 108 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Isik, kellel on lubatud müüa 

veterinaarravimeid vastavalt artikli 107 

lõikele 1, võib pakkuda veterinaarravimeid 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

98/34/EÜ28 määratletud infoühiskonna 

teenuste vahendusel liidus asuvale 

füüsilisele või juriidilisele isikule 

tingimusel, et need ravimid vastavad 

sihtliikmesriigi õigusaktide nõuetele. 

1. Isik, kellel on lubatud müüa 

veterinaarravimeid vastavalt artikli 107 

lõikele 1, võib pakkuda veterinaarravimeid, 

mis ei ole antimikroobikumid, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

98/34/EÜ28 määratletud infoühiskonna 

teenuste vahendusel liidus asuvale 

füüsilisele või juriidilisele isikule 

tingimusel, et need ravimid vastavad 

sihtliikmesriigi õigusaktide nõuetele. 

__________________ __________________ 

28Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

98/34/EÜ, 22. juuni 1998, millega nähakse 

ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 

ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 

teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 

37). 

28Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

98/34/EÜ, 22. juuni 1998, millega nähakse 

ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 

ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 

teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 

37). 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 108 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Eelkõige piiriüleste 

veterinaarravimite retseptidega seoses 

kehtestatakse ranged 

kontrollimehhanismid, mis sisaldavad 

hoiatavaid karistusi või vastutusele 

võtmist ebaseadusliku tegevuse eest või 

vastavate ametialaste käitumisreeglite 

järgimata jätmise eest. Liikmesriigid 

töötavad riiklikul tasandil välja 

digiretsepti süsteemi. 

 Komisjon edendab digiretsepti ühtse 

süsteemi väljatöötamist kogu Euroopas 

ning abistab liikmesriike selle 

rakendamisel. Kuni liidu tasandil oleva 
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piiriüleste retseptide kontrollisüsteemi 

loomiseni teostatakse retseptide saatmist 

ja kontrolli riiklikul tasandil.  

 Riikliku andmebaasi raames luuakse 

retseptide elektroonilise esitamise 

süsteem, mis on otseselt seotud kõikide 

apteekide (sealhulgas veebipõhiste ja 

käsimüügiapteekidega), riiklike pädevate 

asutuste ja veterinaararstidega, sest 

veebipõhise kontrolli kaudu on nii 

apteegil kui ka retsepti väljaandjal 

võimalik ära hoida pettusi ja kuritarvitusi. 

 

Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ravitava looma 

identifitseerimisandmed; 

(a) ravitava looma identifitseerimisandmed 

ja välja kirjutatud antimikroobikumide 

puhul ka diagnoositud haigus; 

 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 1 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) vajalikud hoiatused; (l) vajalikud hoiatused, muu hulgas 

vajaduse korral ohud, mis kaasnevad 

antimikroobikumide ettevaatamatu 

kasutamisega; 

 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Veterinaarravimi retsepti kirjutab välja 

ainult isik, kellel on vastavalt kehtivale 

siseriiklikule õigusele sellekohane 

pädevus. 

2. Veterinaarravimi retsepti kirjutab välja 

ainult isik, kellel on vastavalt kehtivale 

siseriiklikule õigusele sellekohane 

pädevus. Veterinaarravimeid, millel on 

anaboolsed, nakkusevastased, 

põletikuvastased, hormonaalsed või 

psühhotroopsed omadused, väljastab alati 

ainult veterinaararst loomadele, kes on 

tema vahetu hoole all, ja üksnes pärast 

kliinilist läbivaatust ja diagnoosi 

määramist. 

 

 

Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Väljakirjutatud veterinaarravimi 

tarnimisel piirdub väljakirjutatud ja 

tarnitud kogus asjaomaseks raviks vajaliku 

kogusega. 

3. Väljakirjutatud veterinaarravimi 

tarnimisel piirdub väljakirjutatud ja 

tarnitud kogus asjaomaseks raviks vajaliku 

kogusega. Antimikroobikumide rutiinne 

profülaktiline kasutamine ei ole lubatud. 

Antimikroobikumide profülaktiline 

kasutamine on lubatud ainult 

erandjuhtudel, kui see on veterinaararsti 

poolt igakülgselt õigustatud ja kui selline 

kasutus on veterinaarravimi infolehel 

(ravimi omaduste, märgistuse ja pakendi 

infolehe kokkuvõte) selgesõnaliselt välja 

toodud. Antimikroobikume ei kasutata 

kehva hügieeni või ebapiisavate 

kasvatustingimuste korvamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Antimikroobikumide metafülaktiline 

kasutamine on lubatud loomadel, kes 

puutuvad kokku nakkushaiguste kliinilisi 

tunnuseid omavate loomadega, ainult 

pärast kliinilise läbivaatuse tegemist ja 

diagnoosi määramist ning selleks, et 

vältida haiguse edasist levikut rühmas. 

Antimikroobikumide sellisele 

kasutamisele lisatakse asjaomane 

mittemeditsiinilisi meetmeid sisaldav 

tervishoiukava eesmärgiga vähendada 

sarnase kasutamisviisi vajadust tulevikus. 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Väga oluliste inimtervishoius 

kasutatavate antimikroobikumide puhul 

kasutatakse väljakirjutatud ravimeid 

ainult loomade jaoks, keda on 

kontrollinud ravimi välja kirjutanud isik. 

Väljakirjutatud ravimit kasutatakse ainult 

diagnoositud haiguse jaoks. 

Selgitus 

Maailma Terviseorganisatsiooni defineeritud väga olulised antimikroobikumid kuuluvad 

fluorokinoloonide ja tänapäevaste kefalosporiinide perekonda. Nende laialdane kasutamine 

toiduloomadel ähvardab luua antimikroobikumide järgse ajajärgu inimtervishoius. Neid 

tuleks kasutada eelkõige inimtervishoius ning seega rangelt piirata nende kasutamist 

loomadel. 

 

 

Muudatusettepanek  147 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 4 



 

PE552.056v02-00 70/82 AD\1069105ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Veterinaarravimi retsept kehtib kõikjal 

liidus. Väljakirjutatud veterinaarravim 

tarnitakse vastavalt kohaldatavale 

siseriiklikule õigusele. 

4. Veterinaararsti välja kirjutatud 

veterinaarravimi retsept kehtib kõikjal 

liidus. Väljakirjutatud veterinaarravim 

tarnitakse vastavalt kohaldatavale 

siseriiklikule õigusele. 

 

 

 

Muudatusettepanek  148 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 111 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Veterinaarravimeid kasutatakse vastavalt 

müügiloa tingimustele. 

1. Veterinaarravimeid kasutatakse 

vastutustundlikult vastavalt hea 

loomapidamistava põhimõtetele ja 
müügiloa tingimustele. 

Selgitus 

Kooskõlas ühtse tervise kontseptsiooniga ja selleks et võidelda antimikroobikumiresistentsuse 

probleemiga, tuleb rakendada hea loomapidamistava ja veterinaarravimite vastutustundliku 

kasutamise põhimõtteid. 

 

Muudatusettepanek  149 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 111 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Toiduloomadele antakse 

antimikroobikume üksnes veterinaararsti 

või nõuetekohase kvalifikatsiooniga 

veterinaartöötaja väljastatud retsepti 

alusel pärast kõikide III a lisas loetletud 

ennetavate meetmete kasutusele võtmist. 

 Suure loomarühma jaoks ennetava või 

profülaktilise ravimi lisamine jookidesse 

või vette on keelatud, kui ühtegi haigust ei 
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ole diagnoositud. 

 

 

Muudatusettepanek  150 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 112 – lõige 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) ravitud loomade 

identifitseerimisandmed; 

(e) ravitud loomade 

identifitseerimisandmed ning ravitava 

haiguse diagnoos; 

 

Selgitus 

Korrektne diagnoosimine on antibiootikumide korrektse kasutamise eeldus. 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 115 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriigis ei ole ühtegi lubatud 

veterinaarravimit mitte-toidulooma haiguse 

ravimiseks, võib vastutav veterinaararst 

erandina artiklist 111 oma otsesel isiklikul 

vastutusel ning eelkõige lubamatute 

kannatuste vältimiseks erandkorras 

manustada asjaomasele loomale: 

1. Välja arvatud rutiinse profülaktilise 

meetmena kasutatavad mikroobivastased 

ravimid, mille kohta veterinaarravimite 

komitee ei ole andnud selgesõnalist luba, 

võib vastutav veterinaararst erandina 

artiklist 111, kui liikmesriigis ei ole ühtegi 

lubatud veterinaarravimit, mitte-

toidulooma haiguse ravimiseks oma otsesel 

isiklikul vastutusel ning looma tervise ja 

heaolu huvides erandkorras manustada 

asjaomasele loomale: 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 115 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(iii) inimtervishoius kasutatavat ravimit, 

mida on asjaomases liikmesriigis lubatud 

kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2001/83/EÜ30 või määruse (EÜ) 

nr 726/2004 alusel; 

(iii) inimtervishoius kasutatavat ravimit, 

mida on asjaomases liikmesriigis lubatud 

kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2001/83/EÜ30 või määruse (EÜ) 

nr 726/2004 alusel, kui ei saa kasutada 

ühtegi punkti a alapunktides (i) ja (ii) 

nimetatud ravimit. Inimtervishoius 

kasutatavaid mikroobivastaseid ravimeid, 

mis on veterinaararsti välja kirjutatud 

ning saanud asjaomase veterinaararsti 

tegevust kontrolliva veterinaarameti loa, 

võib kasutada ainult juhul, kui ravi punkti 

a alapunktides (i) ja (ii) nimetatud 

ravimitega ei ole võimalik; 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/83/EÜ, 6. november 2001, 

inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 

käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta 

(EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/83/EÜ, 6. november 2001, 

inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 

käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta 

(EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67). 

Selgitus 

Selleks et kaitsta tervist ja keskkonda, tuleks eelisjärjekorras kasutada müügiloaga 

veterinaarravimeid. Inimtervishoius kasutatavate ravimite manustamise reguleerimiseks 

tuleks sätestada ranged tingimused. 

 

Muudatusettepanek  153 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 116 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriigis ei ole ühtki lubatud 

veterinaarravimit veeloomade hulka 

mittekuuluva toidulooma teatava haiguse 

ravimiseks, võib vastutav veterinaararst 

erandina artiklist 111 oma otsesel isiklikul 

vastutusel ning eelkõige lubamatute 

kannatuste vältimiseks erandkorras 

manustada asjaomasele loomale mis tahes 

järgmist ravimit: 

1. Kui liikmesriigis ei ole ühtki lubatud 

veterinaarravimit teatud liiki loomade 

haiguse ravimiseks, võib vastutav 

veterinaararst erandina artiklist 111 oma 

otsesel isiklikul vastutusel ning eelkõige 

lubamatute kannatuste vältimiseks 

erandkorras manustada asjaomasele 

loomale käesoleva määruse alusel lubatud 

mis tahes muud veterinaarravimit, välja 
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arvatud mikroobivastaseid ravimeid, mida 

kasutatakse profülaktiliselt üksiku looma 

või loomade rühma puhul, kui ühelgi 

loomal ei ole haigust diagnoositud: 

 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 116 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui liikmesriigis ei ole lubatud 

veterinaarravimit toiduks kasutatava 

veelooma haiguse ravimiseks, võib 

vastutav veterinaararst erandina artiklist 

111 oma otsesel isiklikul vastutusel ning 

eelkõige lubamatute kannatuste 

vältimiseks erandkorras manustada 

asjaomasele loomale järgmist: 

2. Kui lõikes 1 nimetatud ravim puudub, 

võib asjaomast looma ravida 

inimtervishoius kasutatava ravimiga, mis 

on vastavas liikmesriigis saanud loa 

kooskõlas direktiiviga 2001/83/EÜ või 

määruse (EÜ) 726/2004 alusel, või 

veterinaarravimiga, mille on 

veterinaarravimi retsepti tingimuste 

kohaselt ekstemporaalselt valmistanud 

isik, kellele on siseriikliku õiguse alusel 

antud sellekohane luba. Inimtervishoius 

kasutatavaid mikroobivastaseid ravimeid, 

mis on veterinaararsti välja kirjutatud 

ning saanud asjaomase veterinaararsti 

tegevust kontrolliva veterinaarameti loa, 

võib kasutada ainult juhul, kui ravi lõikes 

1 nimetatud ravimitega ei ole võimalik; 

a. veterinaarravimit, mis on käesoleva 

määruse kohaselt registreeritud 

asjaomases liikmesriigis muud liiki 

toiduks kasutatava veelooma ravimiseks 

või sama liiki veelooma muu haiguse 

ravimiseks;  

 

b. veterinaarravimit, mida on käesoleva 

määruse kohaselt lubatud kasutada muus 

liikmesriigis toiduks kasutatava sama või 

muu liigi veelooma sama või muu haiguse 

ravimiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  155 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 116 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Erandina lõikest 2 ning kuni lõikes 4 

osutatud rakendusakti kehtestamiseni 

võib veterinaararst lõike 2 punktides a ja 

b osutatud ravimite puudumise korral 

oma otsesel isiklikul vastutusel ning 

eelkõige lubamatute kannatuste 

vältimiseks erandkorras manustada 

toiduloomade hulka kuuluvale veeloomale 

konkreetses loomakasvatusettevõttes 

järgmist: 

välja jäetud 

(a) veterinaarravimit, mida on käesoleva 

määruse kohaselt lubatud kasutada 

asjaomases liikmesriigis või muus 

liikmesriigis toiduloomade puhul, kes ei 

kuulu veeloomade hulka; 

 

(b) inimtervishoius kasutatavat ravimit, 

mida on asjaomases liikmesriigis lubatud 

kasutada direktiivi 2001/83/EÜ või 

määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel. 

 

 

 

Muudatusettepanek  156 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 116 – lõige 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib rakendusaktidega 

kehtestada loetelu liidus maismaaloomade 

puhul lubatud veterinaarravimitest, mida 

kooskõlas lõikega 1 võib kasutada 

toiduloomade hulka kuuluvate veeloomade 

raviks. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artikli 145 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

Komisjon võib rakendusaktidega 

kehtestada loetelu liidus maismaaloomade 

puhul lubatud veterinaarravimitest, mida 

kooskõlas lõikega 1 võib kasutada 

toiduloomade hulka kuuluvate veeloomade 

raviks. See säte kohaldub üksnes suletud 

veeökosüsteemidele, kus asuvad teatavad 

reoveekäitlusjaamad. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 145 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

 



 

AD\1069105ET.doc 75/82 PE552.056v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 116 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõigete 1–3 kohase ravi puhul võib 

veterinaararst manustada ravimit isiklikult 

või lubada seda teha teisel isikul 

veterinaararsti vastutusel. 

5. Lõigete 1–2 kohase ravi puhul võib 

veterinaararst manustada ravimit isiklikult 

või lubada seda teha teisel isikul 

veterinaararsti vastutusel. 

 

Muudatusettepanek  158 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 118 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Mikroobivastaseid veterinaarravimeid 

kasutatakse ainult artiklite 115 ja 116 

kohaselt, et ravida haigusi, mille puhul ei 

ole muid ravivõimalusi, ning kui nende 

kasutamine ei kujuta endast ohtu inimeste 

või loomade tervisele. 

1. Mikroobivastaseid veterinaarravimeid 

kasutatakse ainult artiklite 115 ja 116 

kohaselt, et ravida haigusi, mille puhul ei 

ole muid ravivõimalusi, ja üksnes pärast 

III a lisas nimetatud ja kohaldatavate 

ennetavate meetmete rakendamist, ning 

kui sellise ravi nõuetelevastav kasutamine 

ei kujuta endast ohtu inimeste või loomade 

tervisele. Seda ei kasutata rutiinseks 

profülaktiliseks raviks ja profülaktilise 

ravina rühmas, kus haigust pole 

diagnoositud. 

Selgitus 

III a lisas on nimetatud ennetavad meetmed, mis peavad olema rakendatud enne 

antimikroobikumide kasutamist. Seadusandja saab viidata üksnes antimikroobikumide 

nõuetekohasele kasutamisele, mitte nende võimalikule väärkasutamisele. 

 

Muudatusettepanek  159 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 118 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Veterinaarravimites keelatud 
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mikroobivastaste ravimite loetelu 

kehtestamise põhimõtted ei takista ega 

piira liikmesriikidel vajaduse korral 

keelata teatavate antimikroobikumide 

kasutamine mõnede liikide puhul. 

 

Muudatusettepanek  160 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 118 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) oht inimeste tervisele, kui 

mikroobivastast ravimit kasutatakse 

vastavalt lõikele 1; 

(a) oht inimeste tervisele, kui 

mikroobivastast ravimit kasutatakse 

vastavalt lõikele 1, sealhulgas oht, mis 

kaasneb inimtervishoius kasutatavate 

väga oluliste antimikroobikumide 

kasutamisega toiduloomadel. 

Selgitus 

Inimtervishoius kasutatavad väga olulised mikroobivastased ravimid on Maailma 

Terviseorganisatsiooni poolt defineeritud ravimid, mida peaks kasutama ainult inimeste 

puhul. 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 124 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei kehti 

reklaamile, mis on suunatud isikutele, 

kellel on õigus veterinaarravimeid välja 

kirjutada või tarnida. 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei kehti 

reklaamile, mis on suunatud isikutele, 

kellel on õigus veterinaarravimeid 

kasutada, välja kirjutada või tarnida. 

Selgitus 

Ravimite vastutustundlik kasutamine eeldab, et ka ravimite kasutajad teeksid valikuid õige 

teabe põhjal. 

 



 

AD\1069105ET.doc 77/82 PE552.056v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  162 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 125 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon tagab veterinaarravimite 

kontrollimise ühtlustatud käsituse kogu 

liidus. 

Selgitus 

See võimaldab andmete võrdlust liikmesriigi ja regioonide vahel ning lihtsustab ameti 

koordineerimisülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 125 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Selleks et võidelda pettuste vastu, 

töötavad pädevad asutused välja kava 

kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 

loomakliinikutes ja karjades, et selgitada 

välja seal hoitavate ravimite vastavust 

kvaliteedistandarditele. 

 

Muudatusettepanek  164 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 125 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vajaduse korral võib kontrolle läbi viia 

ette teatamata. 

Teatud osa kontrolle, mis määratakse 

kindlaks delegeeritud õigusaktidega, 

viiakse läbi ette teatamata. 

 

 

Muudatusettepanek  165 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 125 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kontrolliaruanded laetakse üles 

asjakohasesse andmebaasi, mis on pidevalt 

kättesaadav kõikidele pädevatele 

asutustele. 

6. Kontrolliaruanded laetakse üles 

asjakohasesse andmebaasi, mis on pidevalt 

kättesaadav kõikidele pädevatele 

asutustele. Lõplikud kontrollitulemused 

avalikustatakse. 

 

Muudatusettepanek  166 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 128 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Amet ja komisjon tagavad 

veterinaarravimite kontrollide ühtlustatud 

käsituse. 

 

Muudatusettepanek  167 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 136 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriik määrab pädeva asutuse, kes 

täidab käesoleva määrusega ettenähtud 

ülesandeid. 

1. Liikmesriik määrab pädeva asutuse, kes 

täidab käesoleva määrusega ettenähtud 

ülesandeid. Pädev asutus vastutab muu 

hulgas käesoleva määruse alusel 

esitatavate kõikide taotluste hindamiseks 

vajaliku teadusliku oskusteabe eest. 

Selgitus 

Õigusraamistiku erinevate osade vastutusalad on selgelt määratletud, et tagada süsteemi 

prognoositavuse ja stabiilsuse vajalik tase. Käesolev määrus peaks seega peegeldama rohkem 

kui 20 aasta jooksul välja töötatud täieulatuslikku ELi õigusraamistikku, kus liikmesriikide 

pädevatel asutustel on peamine roll hindamiseks vajaliku oskusteabe tagamisel ja muude 

teaduslike ülesannete täitmisel. Igasugune täiendav areng peaks põhinema sellel mudelil. 
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Muudatusettepanek  168 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 136 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pädevad asutused teevad käesolevast 

määrusest tulenevate ülesannete täitmisel 

koostööd ja annavad sel eesmärgil teiste 

liikmesriikide pädevatele asutustele 

vajalikku ja tõhusat abi. Pädevad asutused 

teevad üksteisele teatavaks asjakohase 

teabe, eelkõige seoses tootmisloa, 

hulgimüügiloa, hea tootmistava sertifikaadi 

või müügiloa saamiseks ettenähtud nõuete 

täitmisega. 

2. Pädevad asutused teevad käesolevast 

määrusest tulenevate ülesannete täitmisel 

koostööd ja annavad sel eesmärgil teiste 

liikmesriikide pädevatele asutustele 

vajalikku ja tõhusat abi. Pädevad asutused 

teevad üksteisele ja muudele asjaomastele 

asutustele teatavaks asjakohase teabe, 

eelkõige seoses tootmisloa, hulgimüügiloa, 

hea tootmistava sertifikaadi või müügiloa 

saamiseks ettenähtud nõuete täitmisega.  

Selgitus 

Vajalik on terviklik käsitusviis veterinaarravimite kasutamise kohta, näiteks resistentsete 

bakterite pinnasesse ja vette sattumisega seotud keskkonnaprobleemide osas. 

 

Muudatusettepanek  169 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 141 – lõige 1 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) võidelda 

antimikroobikumiresistentsust 

soodustavate põllumajandustavade vastu, 

võttes aluseks komisjoni ja liikmesriikide 

praegused tegevuskavad, eelkõige 

arendades ja rakendades strateegiaid, et: 

 – vähendada üldist kasutamist, 

 – vähendada väga oluliste inimtervishoius 

kasutatavate antimikroobikumide 

kasutamist ja 

 – lõpetada rutiinne profülaktiline 

kasutamine. 
 Nimetatud ülesandeid sisaldav kava 

esitatakse komisjonile mitte hiljem kui 

kaks aastat pärast käesoleva määruse 

vastuvõtmist. Kõnealune kava sisaldab 
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kasutamise vähendamise eesmärke ja 

ajakava nende eesmärkide saavutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  170 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 144 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) käsitleda liikmesriikides lubatud 

veterinaarravimite ohutuse järelevalvega 

seotud küsimusi; 

välja jäetud 

Selgitus 

Ravimiohutuse järelevalve küsimustega seotud arutelud peaksid leidma aset ravimiohutuse 

järelevalverühmas, mitte koordineerimisrühmas. 

 

Muudatusettepanek  171 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III a lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 III a LISA 

 Ennetavad meetmed, mis tuleb võtta 

kasutusele enne antimikroobikumide ravi 

kasutamist kõikidel toiduloomarühmadel 

(metafülaktika): 

 – hea tervisega sugukarja kasutamine, 

mis kasvab loomulikult ja on sobiva 

geneetilise mitmekesisusega; 

 – tingimused, mille puhul järgitakse 

liikide käitumuslikke vajadusi, k.a 

sotsiaalseid suhteid ja hierarhiat; 

 – selline loomade asustustihedus, mis ei 

suurenda haiguste leviku riski; 

 – haigete loomade isoleerimine ülejäänud 

rühmast; 
 

 – (kanade ja väikeloomade puhul) karja 

jaotamine väiksemateks, füüsiliselt 
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eraldatud rühmadeks; 

 – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) 1306/20131a II lisa 

kohustuslikes majandamisnõuetes 11, 12, 

13 sätestatud ja juba nõuetele vastavate 

loomade heaolu puudutavate 

olemasolevate eeskirjade rakendamine.  

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 

rahastamise, haldamise ja seire kohta 

ning millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, 

(EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 

814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 

485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549). 

(Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 95/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade 

kaitset (EÜT, L 221, 8.8.1998, lk 23), nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiiv 

91/630/EMÜ, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 

33), nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiiv 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate 

kaitse miinimumnõuded (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 28)) 
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