
AM\1176791ET.docx PE631.667v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

11.2.2019 B8-0071/1

Muudatusettepanek 1
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Xabier Benito Ziluaga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Kanepi raviotstarbel kasutamine

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni ja liikmesriikide 
ametiasutusi üles ühiselt koostama 
ravikanepi õigusliku määratluse ning 
selgelt eristama Euroopa Ravimiametis või 
muudes reguleerivates ametites heaks 
kiidetud kanepipõhiseid ravimeid, 
ravikanepit, mille toimet ei ole kliiniliste 
uuringutega tõestatud, ning kanepi muid 
kasutusviise (näiteks meelelahutuslik 
tarbimine või tööstuslik kasutamine);

1. kutsub komisjoni ja liikmesriikide 
ametiasutusi üles ühiselt koostama 
ravikanepi, st raviotstarbelise kanepi 
õigusliku määratluse ning selgelt eristama 
Euroopa Ravimiametis või muudes 
reguleerivates ametites heaks kiidetud 
kanepipõhiseid ravimeid, ravikanepit, mille 
toimet ei ole kliiniliste uuringutega 
tõestatud, ning kanepi muid kasutusviise 
(näiteks meelelahutuslik tarbimine või 
tööstuslik kasutamine);
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Muudatusettepanek 2
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Xabier Benito Ziluaga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Kanepi raviotstarbel kasutamine

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kutsub liikmesriike üles andma 
meditsiinitöötajatele asjakohast 
meditsiinikoolitust ja ergutama neid 
omandama ravikanepi kohta rohkem 
teadmisi, mis põhinevad sõltumatutel ja 
ulatuslikel teadusuuringutel; palub ka, et 
liikmesriigid lubaksid arstidel vabalt 
kasutada oma kutsealast otsustusvõimet 
asjakohaste haigustega patsientidele 
seaduslikult heaks kiidetud kanepipõhiste 
ravimite määramisel, ning et nad lubaksid 
apteekritel selliseid väljakirjutatud 
ravimeid seaduslikult väljastada; rõhutab 
vajadust koolitada kõiki meditsiinitöötajaid 
– näiteks meditsiiniüliõpilasi, arste ja 
apteekreid– sõltumatute teadusuuringute 
tulemuste vallas ning tagada neile 
juurdepääs asjakohasele 
teaduskirjandusele;

9. kutsub liikmesriike üles andma 
meditsiinitöötajatele asjakohast 
meditsiinikoolitust ja ergutama neid 
omandama ravikanepi kohta rohkem 
teadmisi, mis põhinevad sõltumatutel ja 
ulatuslikel teadusuuringutel; palub ka, et 
liikmesriigid lubaksid arstidel vabalt 
kasutada oma kutsealast otsustusvõimet 
asjakohaste haigustega patsientidele 
raviotstarbelise kanepi määramisel, ning et 
nad lubaksid apteekritel selliseid 
väljakirjutatud ravimeid seaduslikult 
väljastada; rõhutab vajadust koolitada kõiki 
meditsiinitöötajaid – näiteks 
meditsiiniüliõpilasi, arste ja apteekreid– 
sõltumatute teadusuuringute tulemuste 
vallas ning tagada neile juurdepääs 
asjakohasele teaduskirjandusele;
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Muudatusettepanek 3
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Xabier Benito Ziluaga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Kanepi raviotstarbel kasutamine

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles tegema 
liikmesriikidega koostööd, et parandada 
võrdset juurdepääsu kanepipõhistele 
ravimitele ja tagada, et riikides, kus 
ravikanep on lubatud, oleksid konkreetsete 
haiguste ravis häid tulemusi andvad 
ravimid tervisekindlustusega kaetud 
samamoodi nagu muud ravimid; palub, et 
liikmesriigid tagaksid patsientidele eri liiki 
kanepipõhiste ravimite ohutu ja võrdse 
valiku, kindlustades samas, et patsientide 
ravi kulgu jälgiksid spetsialiseerunud 
meditsiinitöötajad;

10. kutsub komisjoni üles tegema 
liikmesriikidega koostööd, et parandada 
võrdset juurdepääsu raviotstarbelisele 
kanepile ja tagada, et riikides, kus 
ravikanep on lubatud, oleksid konkreetsete 
haiguste ravis häid tulemusi andvad 
ravimid tervisekindlustusega kaetud 
samamoodi nagu muud ravimid; palub, et 
liikmesriigid tagaksid patsientidele eri liiki 
raviotstarbelise kanepi ohutu ja võrdse 
valiku, kindlustades samas, et patsientide 
ravi kulgu jälgiksid spetsialiseerunud 
meditsiinitöötajad;
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Muudatusettepanek 4
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Xabier Benito Ziluaga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Kanepi raviotstarbel kasutamine

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub liikmesriike üles tagama 
kanepipõhiste ravimite piisava 
kättesaadavuse, mis rahuldaks tegeliku 
vajaduse kas liikmesriikide 
meditsiinistandarditele vastava tootmise 
või võimalike importravimitega, mis 
vastavad kanepipõhistele ravimitele 
kohaldatavatele riiklikele standarditele;

13. kutsub liikmesriike üles tagama 
raviotstarbelise kanepi piisava 
kättesaadavuse, mis rahuldaks tegeliku 
vajaduse kas liikmesriikide 
meditsiinistandarditele vastava tootmise 
või võimalike importravimitega, mis 
vastavad raviotstarbelisele kanepile 
kohaldatavatele riiklikele standarditele;
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Muudatusettepanek 5
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Xabier Benito Ziluaga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Kanepi raviotstarbel kasutamine

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. toonitab, et kanepipõhiste ravimite 
terviklik ja tõenduspõhine reguleerimine 
annaks avaliku sektori asutustele 
lisavahendeid, piiraks musta turgu, tagaks 
kvaliteedi ja täpse märgistamise, mis aitaks 
kontrollida müügikohti, piiraks kanepi 
kättesaadavust alaealistele ning tagaks 
patsientidele õiguskindluse ja kanepi ohutu 
kättesaadavuse ravi otstarbel koos kindlate 
ettevaatusabinõudega noorte ja rasedate 
puhul;

16. toonitab, et raviotstarbelise kanepi 
terviklik ja tõenduspõhine reguleerimine 
annaks avaliku sektori asutustele 
lisavahendeid, piiraks musta turgu, tagaks 
kvaliteedi ja täpse märgistamise, mis aitaks 
kontrollida müügikohti, piiraks kanepi 
kättesaadavust alaealistele ning tagaks 
patsientidele õiguskindluse ja kanepi ohutu 
kättesaadavuse ravi otstarbel koos kindlate 
ettevaatusabinõudega noorte ja rasedate 
puhul;
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