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Tarkistus 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja kansallisia 
viranomaisia työskentelemään yhdessä 
laatiakseen lääkekannabiksen oikeudellisen 
määritelmän ja tehdäkseen selvän eron 
Euroopan lääkeviraston tai muiden 
sääntelyviranomaisten hyväksymien 
kannabispohjaisten lääkkeiden, 
lääkekannabiksen, jonka tukena ei ole 
kliinisiä tutkimuksia, ja toisaalta 
kannabiksen muun käytön (esim. 
viihdekäytön ja teollisen käytön) välillä;

1. kehottaa komissiota ja kansallisia 
viranomaisia työskentelemään yhdessä 
laatiakseen lääkekannabiksen 
(lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävän 
kannabiksen) oikeudellisen määritelmän ja 
tehdäkseen selvän eron Euroopan 
lääkeviraston tai muiden 
sääntelyviranomaisten hyväksymien 
kannabispohjaisten lääkkeiden, 
lääkekannabiksen, jonka tukena ei ole 
kliinisiä tutkimuksia, ja toisaalta 
kannabiksen muun käytön (esim. 
viihdekäytön ja teollisen käytön) välillä;
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Tarkistus 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
lääketieteen alan ammattilaisille 
asianmukaista lääketieteellistä koulutusta 
ja lisäämään riippumattomaan ja laaja-
alaiseen tutkimukseen perustuvaa 
tietämystä lääkekannabiksesta; kehottaa 
jäsenvaltioita myös antamaan lääkäreille 
mahdollisuuden käyttää vapaasti 
ammatillista harkintaansa laillisesti 
hyväksyttyjen kannabispohjaisten 
lääkkeiden määräämisessä potilaille, 
joiden sairauksien hoitoon niitä voidaan 
käyttää, ja kehottaa sallimaan sen, että 
farmaseutit voivat toimittaa tällaisilla 
resepteillä määrätyt lääkkeet laillisesti; 
korostaa tarvetta antaa koulutusta ja 
riippumattoman tieteellisen tutkimuksen 
tutkimustietoja kaikelle lääketieteen alan 
henkilöstölle, kuten lääketieteen 
opiskelijoille, lääkäreille ja farmaseuteille;

9. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
lääketieteen alan ammattilaisille 
asianmukaista lääketieteellistä koulutusta 
ja lisäämään riippumattomaan ja laaja-
alaiseen tutkimukseen perustuvaa 
tietämystä lääkekannabiksesta; kehottaa 
jäsenvaltioita myös antamaan lääkäreille 
mahdollisuuden käyttää vapaasti 
ammatillista harkintaansa kannabiksen 
määräämisessä lääkinnällisiin 
tarkoituksiin potilaille, joiden sairauksien 
hoitoon niitä voidaan käyttää, ja kehottaa 
sallimaan sen, että farmaseutit voivat 
toimittaa tällaisilla resepteillä määrätyt 
lääkkeet laillisesti; korostaa tarvetta antaa 
koulutusta ja riippumattoman tieteellisen 
tutkimuksen tutkimustietoja kaikelle 
lääketieteen alan henkilöstölle, kuten 
lääketieteen opiskelijoille, lääkäreille ja 
farmaseuteille;
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Tarkistus 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tekemään 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan parantaa kannabispohjaisten 
lääkkeiden yhtäläistä saatavuutta ja 
varmistaa, että jos ne ovat sallittuja, ne 
kuuluvat konkreettisiin sairauksiin 
vaikuttavina lääkkeinä 
sairausvakuutuksen piiriin samalla tavoin 
kuin muutkin lääkkeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan potilaille 
turvallisen ja yhtäläisen valikoiman 
erityyppisiä kannabispohjaisia lääkkeitä 
ja varmistamaan, että erikoistuneet 
lääketieteen alan ammattilaiset seuraavat 
potilaita näiden hoidon aikana;

10. kehottaa komissiota tekemään 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan parantaa lääkinnällisiin 
tarkoituksiin käytettävän kannabiksen 
yhtäläistä saatavuutta ja varmistaa, että jos 
se on sallittua, se kuuluu konkreettisiin 
sairauksiin vaikuttavana lääkkeenä 
sairausvakuutuksen piiriin samalla tavoin 
kuin muutkin lääkkeet; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan potilaille 
turvallisen ja yhtäläisen valikoiman 
erityyppistä kannabista lääkinnällisiin 
tarkoituksiin ja varmistamaan, että 
erikoistuneet lääketieteen alan 
ammattilaiset seuraavat potilaita näiden 
hoidon aikana;
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Tarkistus 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan kannabispohjaisten 
lääkkeiden riittävän saannin niin, että 
todellisiin tarpeisiin voidaan vastata 
kansallisia lääketieteellisiä normeja 
vastaavalla tuotannolla tai mahdollisesti 
kansallisia vaatimuksia vastaavien 
kannabispohjaisten lääkkeiden tuonnin 
avulla;

13. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan lääkinnällisiin tarkoituksiin 
käytettävän kannabiksen riittävän saannin 
niin, että todellisiin tarpeisiin voidaan 
vastata kansallisia lääketieteellisiä normeja 
vastaavalla tuotannolla tai mahdollisesti 
kansallisia vaatimuksia vastaavan 
lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävän 
kannabiksen tuonnin avulla;
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Tarkistus 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että kannabispohjaisia 
lääkkeitä koskeva kattava ja todisteisiin 
perustuva sääntely merkitsisi lisäresursseja 
viranomaisille, rajoittaisi laittomia 
markkinoita, takaisi tuotteiden laadun ja 
asianmukaiset merkinnät, mikä auttaisi 
valvomaan myyntipisteitä, rajoittaisi 
näiden aineiden päätymistä alaikäisten 
käsiin ja antaisi potilaille oikeusvarmuuden 
ja turvallisen keinon käyttää kannabista 
lääkkeenä niin, että erityistä varovaisuutta 
noudatettaisiin nuorten sekä raskaana 
olevien naisten suhteen;

16. korostaa, että lääkinnällisiin 
tarkoituksiin käytettävää kannabista 
koskeva kattava ja todisteisiin perustuva 
sääntely merkitsisi lisäresursseja 
viranomaisille, rajoittaisi laittomia 
markkinoita, takaisi tuotteiden laadun ja 
asianmukaiset merkinnät, mikä auttaisi 
valvomaan myyntipisteitä, rajoittaisi 
näiden aineiden päätymistä alaikäisten 
käsiin ja antaisi potilaille oikeusvarmuuden 
ja turvallisen keinon käyttää kannabista 
lääkkeenä niin, että erityistä varovaisuutta 
noudatettaisiin nuorten sekä raskaana 
olevien naisten suhteen;
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