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tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.



PR\1228212ET.docx 3/64 PE680.818v02-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT.................5

SELETUSKIRI .........................................................................................................................61

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS 
RECEIVED INPUT..................................................................................................................64



PE680.818v02-00 4/64 PR\1228212ET.docx

ET



PR\1228212ET.docx 5/64 PE680.818v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja 
kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas
(COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0725),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 114 lõiget 1 
ja artikli 168 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C9-0365/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A9-
0000/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) COVID-19 pandeemia on toonud 
esile ohud inimeste tervisele, mida 
põhjustab eluslooduse ja muude 

https://www.europarl.europa.eu/committees/et/itre
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loodusvarade liigkasutus ning elurikkuse 
kiirenev vähenemine Maal. Ligikaudu 
70 % esilekerkivatest haigustest ja 
peaaegu kõik teadaolevad pandeemiad 
(gripp, HIV/AIDS ja COVID-19) on 
zoonoosid. Nende haiguste 
esinemissagedus on kogu maailmas 
viimase 60 aasta jooksul kasvanud ning 
inimtegevuse ja selle ökoloogilise jalajälje 
tõttu esineb üha rohkem zoonootilisi 
patogeene. Muutused maakasutuses, 
metsade hävitamine, linnastumine, 
põllumajanduse laiendamine ja 
intensiivistamine, looduslike liikidega 
kaubitsemine ja tarbimisharjumused 
aitavad sellele kasvule väga suurel määral 
kaasa. Zoonootilised patogeenid võivad 
olla bakteriaalsed, viiruslikud või 
parasiitsed või sisaldada 
ebatraditsioonilisi aineid, mis võivad 
levida inimestele otsese kokkupuute 
kaudu või toidu, vee või keskkonna 
kaudu. Mõned haigused, näiteks 
HIV/AIDS, algavad zoonoosina, kuid 
hiljem muteeruvad ainult inimesel 
levivateks tüvedeks. Muud zoonoosid 
võivad põhjustada korduvaid 
haiguspuhanguid, nagu Ebola 
viirushaigus ja salmonelloos. Teised, 
näiteks haigust COVID-19 põhjustav 
koroonaviirus, võivad aga põhjustada 
üleilmseid pandeemiaid. 
Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) andmetel on praegu imetajate ja 
lindude peremeesorganismides 
hinnanguliselt 1,7 miljonit avastamata 
viirust. Nendest viirustest võivad 631 000–
827 000 olla võimelised nakatama 
inimesi.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Nagu Maailma 
Terviseorganisatsioon on tunnistanud, 
nakatavad loomi ja inimesi paljud samad 
mikroobid, nii et ainult ühe sektori 
jõupingutused ei saa probleemi ära hoida 
ega kaotada. Haigused võivad kanduda 
inimestelt loomadele või vastupidi ning 
seetõttu tuleb neid käsitleda mõlemal 
juhul, kasutades ära võimalikku 
koostoimet teadusuuringutes ja ravis. 
COVID-19 pandeemia on selge näide 
vajadusest tugevdada terviseühtsuse 
põhimõtte kohaldamist liidus, et 
saavutada paremaid rahvatervisealaseid 
tulemusi, sest nagu on märgitud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2021/...1a kehtestatud programmis „EL 
tervise heaks“, on inimeste tervis seotud 
loomatervise ja keskkonnaga, ning 
terviseohtude vastu võitlemise meetmetes 
tuleb neid kolme mõõdet arvesse võtta.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2021/…, millega luuakse 
liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm 
(programm „EL tervise heaks“) 
ajavahemikuks 2021–2027 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EL) nr 282/2014 (ELT L ...).

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) COVID-19 pandeemia enneolematu 
kogemus on näidanud, et liit peaks 
tulemuslikumalt haldama ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavust ning 
töötama välja meditsiinilised 
vastumeetmed rahvatervisele avalduvatele 
ohtudele reageerimiseks. Liidu suutlikkust 
seda teha on suuresti takistanud selgelt 
määratletud õigusraamistiku puudumine 
pandeemiale reageerimise haldamiseks 
ning liidu piiratud valmisolek rahvatervise 
hädaolukorraks, mis mõjutab suuremat osa 
liikmesriikidest.

(2) COVID-19 pandeemia enneolematu 
kogemus on samuti toonud esile 
liikmesriikide raskused sellise tervisealase 
hädaolukorraga üksi toimetulemisel ning 
näidanud vajadust tugevdada liidu 
koordineerimist ja pädevust, et tõhusamalt 
hallata ravimite ja meditsiiniseadmete 
kättesaadavust ning töötada välja 
meditsiinilised vastumeetmed 
rahvatervisele avalduvatele ohtudele 
reageerimiseks. Liidu suutlikkust seda teha 
on suuresti takistanud selgelt määratletud 
õigusraamistiku puudumine pandeemiale 
reageerimise haldamiseks ning liidu 
piiratud valmisolek rahvatervise 
hädaolukorraks, mis mõjutab suuremat osa 
liikmesriikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ravimite ja meditsiiniseadmete 
sageli keerukad tarneahelad, riiklikud 
ekspordipiirangud ja -keelud, vajalike 
kaupade vaba liikumist takistavad piiride 
sulgemised ning ebakindlus, mis on seotud 
nende pakkumise ja nõudlusega COVID-
19 pandeemia korral, on kogu liidus suurel 
määral takistanud ühtse turu tõrgeteta 
toimimist ja suurtele rahvaterviseohtudele 
reageerimist.

(3) Ravimite ja meditsiiniseadmete 
tarneahelate katkestused, mille puhul 
tarneahelad on rahvusvahelistumise tõttu 
sageli keerukad, ravimite ja toimeainete 
ebapiisav tootmine liidus, riiklike 
ekspordipiirangute ja -keeldude 
kehtestamine, vajalike kaupade vaba 
liikumist takistavad piiride sulgemised 
ning ebakindlus, mis on seotud nende 
pakkumise ja nõudlusega COVID-19 
pandeemia korral, on kogu liidus suurel 
määral takistanud ühtse turu tõrgeteta 
toimimist ja seega suurtele 
rahvaterviseohtudele reageerimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ravimite nappuse probleemiga 
tegelemine on pikka aega olnud 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi 
prioriteet, nagu näitavad paljud Euroopa 
Parlamendi raportid11 ja arutelud Euroopa 
Liidu Nõukogu viimastel 
eesistumisperioodidel.

(4) Ravimite nappusega tegelemine on 
pikka aega olnud liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendi prioriteet, nagu näitavad paljud 
Euroopa Parlamendi raportid11 ja arutelud 
Euroopa Liidu Nõukogu viimastel 
eesistumisperioodidel.

__________________ __________________
11 Euroopa Parlamendi 17. septembri 2020. 
aasta resolutsioon ravimite nappuse ja 
tekkivate probleemide lahendamise kohta 
(2020/2071(INI)).

11 Euroopa Parlamendi 17. septembri 2020. 
aasta resolutsioon ravimite nappuse ja 
tekkivate probleemide lahendamise kohta 
(2020/2071(INI)).

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Ravimite nappus kujutab endast 
üha suuremat ohtu rahvatervisele, millel 
on tõsine mõju tervishoiusüsteemidele ja 
patsientide õigusele saada piisavat ravi. 
Suurenenud ülemaailmne nõudlus ja 
COVID-19 pandeemia on ravimite 
nappust veelgi süvendanud, nõrgestanud 
liikmesriikide tervishoiusüsteeme ning 
toonud kaasa märkimisväärseid riske 
patsientide tervisele ja hooldusele, kaasa 
arvatud haiguse progresseerumine ja 
sümptomite süvenemine, pikemad 
viivitused või katkestused hoolduses või 
ravis, pikem haiglaravi, suurem 
kokkupuude võltsitud ravimitega, kahjulik 



PE680.818v02-00 10/64 PR\1228212ET.docx

ET

toime või ravivead, mis tulenevad 
kättesaamatute ravimite asendamisest 
alternatiivsete ravimitega.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) COVID-19 pandeemia on 
süvendanud teatavate pandeemiaga 
toimetulemiseks esmatähtsate ravimite 
nappust ning on toonud esile struktuursed 
piirangud liidu suutlikkuses sellistele 
probleemidele tervisekriiside ajal kiiresti ja 
tulemuslikult reageerida.

(5) COVID-19 pandeemia on 
süvendanud teatavate pandeemiaga 
toimetulemiseks esmatähtsate ravimite 
nappust ning on toonud esile nii liidu 
välissõltuvuse seoses ravimite ja 
meditsiiniseadmete tootmisega liidus, 
puuduliku koordineerimise kui ka 
struktuursed piirangud liidu suutlikkuses 
sellistele probleemidele tervisekriiside ajal 
kiiresti ja tulemuslikult reageerida. 
Pandeemia on paljastanud puudujäägid 
mudelis, kus 40 % liidus turustatavatest 
valmisravimitest on pärit kolmandatest 
riikidest ning 60–80 % keemilistest 
toimeainetest toodetakse väljaspool liitu, 
peamiselt Hiinas ja Indias, samas kui 
kolmkümmend aastat tagasi oli see määr 
20 %.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) COVID-19 kiire areng ja viiruse 
levimine põhjustasid nõudluse järsu 
suurenemise selliste meditsiiniseadmete 
järele nagu ventilaatorid, kaitsemaskid ja 

(6) COVID-19 kiire areng ja viiruse 
levimine põhjustasid nõudluse järsu 
suurenemise selliste meditsiiniseadmete 
järele nagu ventilaatorid, kaitsemaskid ja 
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COVID-19 testikomplektid, samal ajal kui 
pakkumine oli raskendatud tootmise 
katkemise või piiratud võime tõttu tootmist 
kiiresti suurendada. Raskusi tekitas ka 
meditsiiniseadmete tarneahela keerukus ja 
globaalsus. Sedalaadi probleemide 
tulemusena kaasati nende toodete 
tootmisse uusi üksusi, mis hiljem tõi kaasa 
kitsaskohti vastavushindamises ning 
nõuetele mittevastavate, ohtlike ja mõnel 
juhul ka võltsitud toodete leviku. Seepärast 
on asjaomases liidu asutuses vaja luua 
püsivad struktuurid, et jälgida 
meditsiiniseadmete nappust, mis tuleneb 
rahvatervise hädaolukorrast.

COVID-19 testikomplektid, samal ajal kui 
pakkumine oli raskendatud tootmise 
katkemise või piiratud võime tõttu tootmist 
kiiresti suurendada. Raskusi tekitas ka 
meditsiiniseadmete tarneahela keerukus ja 
globaalsus, mille tõttu tekkis tõsiseid 
probleeme tarnimisel ja teatud aegadel 
lõppesid ka varud. Sedalaadi probleemide 
tulemusena kaasati nende toodete 
tootmisse uusi üksusi, mis hiljem tõi kaasa 
kitsaskohti vastavushindamises ning 
nõuetele mittevastavate, ohtlike ja mõnel 
juhul ka võltsitud toodete leviku. Seepärast 
on asjaomases liidu asutuses vaja luua 
püsivad struktuurid, et tagada 
nõuetekohane koordineerimine ja jälgida 
meditsiiniseadmete nappust, mis võib 
rahvatervise hädaolukorras juhtuda.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Pakkumise ja nõudluse ebakindluse 
ning põhiravimite ja meditsiiniseadmete 
nappuse ohu tõttu rahvatervise 
hädaolukorras nagu COVID-19 pandeemia 
võidakse kehtestada ekspordipiiranguid 
liikmesriikide vahel ja muid riiklikke 
kaitsemeetmeid, mis võivad suurel määral 
halvendada siseturu toimimist. Peale selle 
võib ravimite nappus olla suureks ohuks 
patsientide tervisele ELis, sest ravimite 
halb kättesaadavus võib põhjustada 
ravimivigu, haiglas viibimise pikenemist ja 
sobimatute asendusravimite kasutamisest 
tingitud kõrvaltoimeid. Meditsiiniseadmete 
nappus võib kaasa tuua 
diagnostikaressursside puuduse, millel on 
negatiivsed tagajärjed rahvatervise 
meetmetele, ning ravi puudumise või 
haiguse halvenemise, samuti võib see 

(7) Pakkumise ja nõudluse ebakindluse 
ning põhiravimite ja meditsiiniseadmete 
nappuse ohu tõttu rahvatervise 
hädaolukorras nagu COVID-19 pandeemia 
võidakse kehtestada ekspordipiiranguid 
liikmesriikide vahel ja muid riiklikke 
kaitsemeetmeid, mis võivad suurel määral 
halvendada siseturu toimimist, 
raskendades tagajärgi rahvatervisele. 
Peale selle võib ravimite nappus olla 
suureks ohuks patsientide tervisele ELis, 
sest ravimite halb kättesaadavus võib 
põhjustada ravimivigu, haiglas viibimise 
pikenemist ja sobimatute asendusravimite 
kasutamisest tingitud kõrvaltoimeid. 
Meditsiiniseadmete nappus võib kaasa tuua 
diagnostikaressursside puuduse, millel on 
negatiivsed tagajärjed rahvatervise 
meetmetele, ning ravi puudumise või 
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takistada tervishoiutöötajatel oma 
ülesandeid nõuetekohaselt täitmast. See 
nappus võib suuresti raskendada ka 
konkreetse patogeeni leviku piiramist, 
näiteks kui COVID-19 testikomplekte ei 
ole piisavalt. Seetõttu on oluline otsida 
nappusele lahendusi ning muuta 
esmatähtsate ravimite ja 
meditsiiniseadmete jälgimine ametlikuks ja 
seda tugevdada.

haiguse halvenemise, samuti võib see 
takistada tervishoiutöötajatel oma 
ülesandeid nõuetekohaselt täitmast, nagu 
ilmnes COVID-19 pandeemia käigus, 
millel on tõsised tagajärjed 
tervishoiutöötajate tervisele. See nappus 
võib suuresti raskendada ka konkreetse 
patogeeni leviku piiramist, näiteks kui 
COVID-19 testikomplekte ei ole piisavalt. 
Seetõttu on oluline kehtestada liidu 
tasandil nõuetekohane raamistik, et 
koordineerida liikmesriikide reageerimist 
ja otsida nappusele lahendusi ning muuta 
esmatähtsate ravimite ja 
meditsiiniseadmete jälgimine ametlikuks ja 
seda tugevdada.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ohutud ja efektiivsed ravimid, 
millega ravitakse, ennetatakse või 
diagnoositakse rahvatervishoiu 
hädaolukordi põhjustavaid haigusi, tuleks 
selliste hädaolukordade ajal välja töötada ja 
teha liidus kättesaadavaks nii kiiresti kui 
võimalik. COVID-19 pandeemia on toonud 
esile ka puudused rahvusvaheliste 
kliiniliste uuringute koordineerimises ja 
nende kohta otsuste tegemises ning liidu 
tasandil nõuannete jagamises ravimite 
kohta, mida kasutatakse riiklikes eriloaga 
kasutamise programmides või lubatud 
näidustustest erinevatel juhtudel. See on 
põhjustanud viivitusi uurimistulemuste 
heakskiitmisel ning uute või uue 
kasutusotstarbega ravimite väljatöötamisel 
ja kättesaadavuses.

(8) Ohutud ja efektiivsed ravimid, 
millega ravitakse, ennetatakse või 
diagnoositakse rahvatervishoiu 
hädaolukordi põhjustavaid haigusi, tuleks 
selliste hädaolukordade ajal kindlaks teha, 
välja töötada ja teha liidu kodanikele 
kättesaadavaks nii kiiresti kui võimalik. 
COVID-19 pandeemia on toonud esile ka 
puudused rahvusvaheliste kliiniliste 
uuringute koordineerimises ja nende kohta 
otsuste tegemises ning liidu tasandil 
nõuannete jagamises ravimite kohta, mida 
kasutatakse riiklikes eriloaga kasutamise 
programmides või lubatud näidustustest 
erinevatel juhtudel. See on põhjustanud 
viivitusi uurimistulemuste heakskiitmisel 
ning uute või uue kasutusotstarbega 
ravimite väljatöötamisel ja 
kättesaadavuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Seepärast on kõnealuste toodete 
siseturu paremaks toimimiseks ja inimeste 
tervise kõrgetasemelisele kaitsele 
kaasaaitamiseks vaja ühtlustada ravimite ja 
meditsiiniseadmete nappuse jälgimise 
eeskirjad ning hõlbustada teadus- ja 
arendustegevust ravimite puhul, mis võivad 
aidata ravida, ennetada või diagnoosida 
rahvatervisekriise põhjustavaid haigusi.

(10) Seepärast on kõnealuste toodete 
siseturu paremaks toimimiseks ja inimeste 
tervise kõrgetasemelisele kaitsele 
kaasaaitamiseks vaja ühtlustada ravimite ja 
meditsiiniseadmete nappuse jälgimise 
eeskirjad ja neid tugevdada ning 
hõlbustada teadus- ja arendustegevust 
ravimite puhul, mis võivad aidata ravida, 
ennetada või diagnoosida 
rahvatervisekriise põhjustavaid haigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva määruse eesmärk on 
aidata kaasa ravimite ja 
meditsiiniseadmete siseturu tõrgeteta 
toimimisele, seades esmatähtsaks inimeste 
tervise kõrgetasemelise kaitse. Peale selle 
soovitakse käesoleva määrusega tagada 
selliste ravimite kvaliteeti, ohutust ja 
efektiivsust, mis võivad aidata lahendada 
rahvatervise hädaolukordi. Mõlemat 
eesmärki püütakse saavutada korraga, sest 
need on lahutamatult seotud ja ühtviisi 
olulised. Seoses ELi toimimise lepingu 
artikliga 114 kehtestatakse käesoleva 
määrusega raamistik ravimite ja 
meditsiiniseadmete nappuse jälgimiseks ja 
sellest teatamiseks rahvatervisekriisi ajal. 
Seoses ELi toimimise lepingu artikli 168 
lõike 4 punktiga c luuakse liidu jaoks 

(11) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, tagades ravimite ja 
meditsiiniseadmete siseturu tõrgeteta 
toimimise. Peale selle soovitakse käesoleva 
määrusega tagada selliste ravimite 
kvaliteeti, ohutust ja efektiivsust, mis 
võivad aidata lahendada rahvatervise 
hädaolukordi. Mõlemat eesmärki püütakse 
saavutada korraga, sest need on 
lahutamatult seotud ja ühtviisi olulised. 
Seoses ELi toimimise lepingu artikliga 114 
kehtestatakse käesoleva määrusega 
raamistik ravimite ja meditsiiniseadmete 
nappuse jälgimiseks ja sellest teatamiseks 
rahvatervisekriisi ajal. Seoses ELi 
toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 
punktiga c luuakse liidu jaoks käesoleva 
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käesoleva määrusega tugevdatud raamistik 
ravimite ja meditsiiniseadmete kvaliteedi ja 
ohutuse tagamiseks.

määrusega tugevdatud raamistik ravimite 
ja meditsiiniseadmete kvaliteedi ja ohutuse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kriisideks valmisoleku ja nende 
ohjamise parandamiseks ravimite ja 
meditsiiniseadmete puhul ning 
vastupanuvõime ja solidaarsuse 
suurendamiseks kogu liidus tuleks 
täpsustada asjaomaste üksuste menetlusi 
ning konkreetseid rolle ja kohustusi. 
Raamistik peaks tuginema ajutistele 
lahendustele, mis on COVID-19 
pandeemiale reageerimisel seni leitud.

(12) Kriisideks valmisoleku ja nende 
ohjamise parandamiseks ravimite ja 
meditsiiniseadmete puhul ning 
vastupanuvõime ja solidaarsuse 
suurendamiseks kogu liidus tuleks 
täpsustada asjaomaste üksuste menetlusi 
ning konkreetseid rolle ja kohustusi. 
Raamistik peaks tuginema ajutistele 
lahendustele, mis on COVID-19 
pandeemiale reageerimisel seni leitud ja 
mis on osutunud tõhusaks.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleks luua ravimite ja 
meditsiiniseadmete nappuse jälgimise 
ühtlustatud süsteem, mis hõlbustaks 
esmatähtsate ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavust 
rahvatervise hädaolukordade ja ulatuslike 
sündmuste korral, millel võib olla suur 
mõju rahvatervisele. Seda süsteemi tuleks 
täiendada täiustatud struktuuridega, et 
tagada rahvatervisekriiside asjakohane 
ohjamine ning koordineerida ja nõustada 

(13) Tuleks luua ravimite ja 
meditsiiniseadmete nappuse jälgimise 
ühtlustatud süsteem, mis hõlbustaks 
esmatähtsate ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavust 
rahvatervise hädaolukordade korral, ja 
esmatähtsate ravimite kättesaadavust 
ulatuslike sündmuste korral, millel võib 
olla suur mõju rahvatervisele. Seda 
süsteemi tuleks täiendada täiustatud 
struktuuridega, et tagada 
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selliste ravimitega seotud teadus- ja 
arendustegevust, mis võivad aidata 
lahendada rahvatervise hädaolukordi. 
Ravimite ja meditsiiniseadmete võimaliku 
või tegeliku nappuse jälgimise ja sellest 
teatamise hõlbustamiseks peaks ametil 
määratud kontaktpunktide kaudu olema 
võimalik küsida ja saada teavet ja andmeid 
ravimi müügiloa hoidjatelt, tootjatelt ja 
liikmesriikidelt.

rahvatervisekriiside asjakohane ohjamine 
ning koordineerida ja nõustada selliste 
ravimitega seotud teadus- ja 
arendustegevust, mis võivad aidata 
lahendada rahvatervise hädaolukordi. 
Ravimite ja meditsiiniseadmete võimaliku 
või tegeliku nappuse jälgimise ja sellest 
teatamise hõlbustamiseks peaks ametil 
määratud kontaktpunktide kaudu olema 
võimalik küsida ja saada teavet ja andmeid 
ravimi müügiloa hoidjatelt, tootjatelt, 
hulgimüüjatelt ja liikmesriikidelt.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Selleks et hõlbustada ravimite 
nappuse ennetamist, jälgimist ja sellest 
teatamist, peaksid liit ja liikmesriigid 
looma elektroonilise platvormi, mis on 
võimeline tuvastama ja jälgima ravimeid 
kogu tarneahela ulatuses ning määrama 
kindlaks igal ajahetkel olemasoleva 
laovaru mahu ning nõudluse tegeliku 
taseme, esitades andmeid, mis on 
võimelised aitama ravimite nappust 
tuvastada, prognoosida ja ennetada. 
Sellise süsteemi väljatöötamise 
hõlbustamiseks võiks õppida sellistest 
projektidest nagu CISMED, mida liit 
rahastab programmist „Euroopa 
horisont“. Platvorm peaks andma 
riiklikele pädevatele asutustele reaalajas 
juurdepääsu hulgimüüjate, 
kogukonnaapteekide ja haiglaapteekide 
rahuldamata nõudlusele, pakkudes 
täpseid andmeid, et mõista tarneahela 
toimimist ja ennetada ravimite võimalikku 
nappust. Platvorm peaks samuti toimima 
ravimi müügiloa hoidjate ja hulgimüüjate 
ühtse kontaktpunktina, et anda vajalikku 
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teavet ulatuslike sündmuste ja 
rahvatervise hädaolukordade korral, kui 
see on täielikult tööle rakendatud. Et 
hõlbustada ameti koordineerivat rolli, 
peaksid liikmesriikide pakkumise 
jälgimise platvormid olema 
koostalitlusvõimelised ja kopeerima oma 
teabe ameti hallatavasse liidu 
andmebaasi. Kiirendamaks süsteemi 
rakendamist liidu ja liikmesriikide 
tasandil, tuleks selle väljatöötamist ja 
rakendamist toetada liidu rahastamisega 
muu hulgas programmist „EL tervise 
heaks“ või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2021/241 
loodud taaste- ja vastupidavusrahastust1a.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 
2021/241, millega luuakse taaste- ja 
vastupidavusrahastu (ELT L 57, 
18.2.2021, lk 17).

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ravimite valdkonna jaoks tuleks 
ametis luua juhtrühm, et tagada jõuline 
reageerimine ulatuslikele sündmustele ja 
koordineerida liidus kiireloomulisi 
meetmeid, kui on vaja lahendada ravimite 
tarnimisega seotud probleeme. Juhtrühm 
peaks nende toodete jälgimiseks koostama 
esmatähtsate ravimite loetelud ning olema 
võimeline andma nõu vajalike meetmete 
kohta ravimite kvaliteedi, ohutuse ja 
efektiivsuse ning inimeste tervise 
kõrgetasemelise kaitse tagamiseks.

(15) Ravimite valdkonna jaoks tuleks 
ametis luua juhtrühm, et tagada jõuline 
reageerimine ulatuslikele sündmustele ja 
koordineerida liidus kiireloomulisi 
meetmeid, kui on vaja lahendada ravimite 
tarnimisega seotud probleeme. Juhtrühm 
peaks nende toodete jälgimiseks koostama 
põhiravimite ja esmatähtsate ravimite 
loetelud ning olema võimeline andma nõu 
vajalike meetmete kohta ravimite 
kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse ja tarne 
ning inimeste tervise kõrgetasemelise 
kaitse tagamiseks. Need loetelud peaksid 
sisaldama eri kategooriaid, kus 
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esmatähtsaks liigitatud ravimitele antakse 
eri prioriteetsusastmed. Rahvatervise 
hädaolukordadeks valmistumiseks võiks 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
täiskasvanutele ja lastele mõeldud 
põhiravimite näidisloetelu võtta eeskujuks 
liidu tasandil esmatähtsate ravimite 
kindlakstegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Sellised olukorrad nagu praegu eri 
liikmesriikide naaritsakasvandustes 
COVID-19 pandeemia ajal, kus 
2021. aasta veebruaris registreeriti üle 
400 puhangu ja viiruse uusi muteerunud 
variante, või sigade Aafrika katku levik 
eri liikmesriikidesse viimastel aastatel või 
veiste spongioosse entsefalopaatia kriis 
1990. aastate lõpus toovad esile vajaduse 
mitte jätta veterinaarvaldkond 
tähelepanuta, et vältida võimalikke 
rahvatervise hädaolukordi. Sellega seoses 
peaksid käesoleva määruse alusel 
rahvatervist ähvardavate ohtude 
haldamiseks ja neile reageerimiseks 
loodud koordineerimisstruktuurid 
pöörama nõuetekohast tähelepanu 
rahvatervisele veterinaaria valdkonnas, 
tugevdades koordineerimist ning 
tuginedes selles valdkonnas ameti kui 
liidu tasandil veterinaarravimite 
hindamise eest vastutava asutuse poolt 
omandatud teadmistele ja 
asjatundlikkusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Hädaolukordade rakkerühma töö 
tuleks hoida lahus ameti teaduskomiteede 
tööst ning rakkerühma tegevus ei tohiks 
mõjutada komiteede teaduslikke 
hinnanguid. Hädaolukordade rakkerühm 
peaks andma soovitusi ravimite kasutamise 
kohta rahvatervise kriisi põhjustanud 
haigusega toimetulemiseks. 
Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komiteel peaks olema võimalik neid 
soovitusi kasutada, kui ta koostab 
teaduslikke arvamusi ravimite eriloaga 
kasutamise või muu varases etapis 
kasutamise kohta enne müügiloa saamist.

(18) Hädaolukordade rakkerühma töö 
tuleks hoida lahus ameti teaduskomiteede 
tööst ning rakkerühma tegevus ei tohiks 
mõjutada komiteede teaduslikke 
hinnanguid. Hädaolukordade rakkerühm 
peaks andma soovitusi ravimite kasutamise 
kohta rahvatervise kriisi põhjustanud 
haigusega toimetulemiseks. 
Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komiteel peaks olema võimalik neid 
soovitusi kasutada, kui ta koostab 
teaduslikke arvamusi ravimite eriloaga 
kasutamise või muu varases etapis 
kasutamise kohta enne müügiloa saamist. 
Ravimite nappuse ja ohutuse juhtrühm 
võiks esmatähtsate ravimite loetelude 
koostamisel toetuda ka hädaolukordade 
rakkerühma tööle.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Kliiniliste uuringute etapp, mille 
käigus uuritakse ravimikandidaatide 
ohutust, tõhusust ja kvaliteeti inimestel, 
on oluline samm ravimite, sealhulgas 
vaktsiinide väljatöötamisel. Seepärast on 
tähtis, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 536/201411a kohaldataks 
täiel määral, eelkõige seoses toimiva 
kliiniliste uuringute infosüsteemi 
käivitamisega.
__________________
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1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
536/2014, milles käsitletakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliinilisi uuringuid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2001/20/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teadusüksused võivad igaüks eraldi 
omavahel või koos mõne teise osalisega 
kokku leppida sponsoriks hakkamises, et 
koostada kogu liidu jaoks üks ühtlustatud 
kliinilise uuringu protokoll. COVID-19 
pandeemia ajal saadud kogemused on aga 
näidanud, et suurte rahvusvaheliste 
uuringute organiseerimise algatustel on 
olnud raske leida ühte üksust, mis suudaks 
kogu liidus täita kõiki sponsori kohustusi ja 
ülesandeid mitme liikmesriigiga 
suhtlemisel. Seepärast on ametil vaja 
sellised algatused kindlaks teha ja neile 
kaasa aidata, andes nõu sponsorina 
tegutsemise võimaluste kohta või määrates 
vajaduse korral vastavalt määruse (EL) 
536/2014 artiklile 72 kindlaks kaassponsori 
kohustused. Selline lähenemisviis 
tugevdaks liidu teaduskeskkonda ning 
edendaks ühtlustamist ja väldiks edaspidi 
teadusuuringute tulemuste kasutamise 
viivitusi müügiloa andmisel. Liidu sponsor 
võiks kasu saada liidu teadusuuringute 
rahastamisest rahvatervise hädaolukorra 
ajal ning kliiniliste uuringute võrgustikest, 
mis hõlbustavad uuringu väljatöötamist, 
loa taotlemist, esitamist ja läbiviimist. Eriti 
väärtuslikuks võib see osutuda ELi või 
rahvusvaheliste rahvatervise- või 
teadusorganisatsioonide korraldatavate 

(20) Teadusüksused võivad igaüks eraldi 
omavahel või koos mõne teise osalisega 
kokku leppida sponsoriks hakkamises, et 
koostada kogu liidu jaoks üks ühtlustatud 
kliinilise uuringu protokoll. COVID-19 
pandeemia ajal saadud kogemused on aga 
näidanud, et suurte rahvusvaheliste 
uuringute organiseerimise algatustel on 
olnud raske leida ühte üksust, mis suudaks 
kogu liidus täita kõiki sponsori kohustusi ja 
ülesandeid mitme liikmesriigiga 
suhtlemisel. Sellega seoses käivitati uus 
kogu liitu hõlmav ja liidu rahastatud 
vaktsiiniuuringute võrgustik 
VACCELERATE, võttes arvesse 
komisjoni 17. veebruari 2021. aasta teatist 
„HERA Incubator – COVID-19 
variantidega seotud ohu ühine 
ennetamine“. Hädaolukordade 
rakkerühm peaks tuginema kõnealusele 
uuringuvõrgustikule ja muudele loodud 
võrgustikele, et tagada piisava teabe 
kogumine uute ravimite kohta seoses 
võimaliku rahvatervise hädaolukorraga. 
Seepärast on ametil vaja tingimata sellised 
algatused kindlaks teha ja neile kaasa 
aidata, andes nõu sponsorina tegutsemise 
võimaluste kohta või määrates vajaduse 
korral vastavalt määruse (EL) 536/2014 
artiklile 72 kindlaks kaassponsori 
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uuringute puhul. kohustused. Selline lähenemisviis 
tugevdaks liidu teaduskeskkonda ning 
edendaks ühtlustamist ja väldiks edaspidi 
teadusuuringute tulemuste kasutamise 
viivitusi müügiloa andmisel. Liidu sponsor 
võiks kasu saada liidu teadusuuringute 
rahastamisest rahvatervise hädaolukorra 
ajal ning kliiniliste uuringute võrgustikest, 
mis hõlbustavad uuringu väljatöötamist, 
loa taotlemist, esitamist ja läbiviimist. Eriti 
väärtuslikuks võib see osutuda ELi või 
rahvusvaheliste rahvatervise- või 
teadusorganisatsioonide korraldatavate 
uuringute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Meditsiiniseadmete jaoks tuleks 
luua meditsiiniseadmete juhtrühm, et 
koordineerida kiireloomulisi meetmeid 
meditsiiniseadmete pakkumise ja 
nõudlusega seotud küsimuste haldamiseks 
liidus ning koostada rahvatervise 
hädaolukorra tarbeks esmatähtsate 
seadmete loetelu.

(21) Meditsiiniseadmete jaoks tuleks 
luua meditsiiniseadmete juhtrühm, et 
koordineerida kiireloomulisi meetmeid 
meditsiiniseadmete pakkumise ja 
nõudlusega seotud küsimuste haldamiseks 
liidus ning koostada rahvatervise 
hädaolukorra tarbeks esmatähtsate 
seadmete loetelu. Loetelu peaks sisaldama 
eri kategooriaid, mille 
prioriteetsustasemed on esmatähtsate 
meditsiiniseadmete puhul erinevad, 
kusjuures isikukaitsevahendite 
prioriteetsuse tase on kõrgeim.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26a) Tundlike andmete käsitlemine, mis 
on äärmiselt oluline võimalike 
rahvatervise hädaolukordadega 
toimetulekuks, nõuab kõrgetasemelist 
kaitset küberrünnakute eest. 
Tervishoiuorganisatsioonid on pandeemia 
ajal seisnud silmitsi ka suurenenud 
küberturvalisuse ohtudega. Ameti enda 
vastu pandi toime küberrünnak, mille 
tulemusel saadi ebaseaduslikult 
juurdepääs kolmandatele isikutele 
kuuluvatele COVID-19 ravimite ja 
vaktsiinidega seotud dokumentidele, mis 
avaldati internetis. Seepärast on vaja, et 
ametil oleks turvalisuse kõrge tase 
küberrünnakute vastu, et tagada ameti 
normaalne toimimine igal ajal ning 
eelkõige rahvatervise hädaolukordade 
ajal. Selleks peaks amet koostama 
küberrünnakute ennetamise, avastamise, 
leevendamise ja neile reageerimise kava, 
et tagada oma tegevuse turvalisus igal 
ajal, tõkestades samal ajal ebaseadusliku 
juurdepääsu ameti valduses olevatele 
dokumentidele.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) COVID-19 pandeemia on samuti 
näidanud, et sujuv, täpne ja tõenditel 
põhinev teabevahetus on väga oluline, et 
võidelda väärinfo leviku vastu ja 
suurendada üldsuse usaldust rahvatervise 
kriisi ajal. Kuigi avaliku sektori asutuste 
otsustusprotsessi peaks alati reguleerima 
läbipaistvus, tuleks seda tugevdada 
pingete ja ebakindluse, näiteks 
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rahvatervise kriisi ajal. Seetõttu peaksid 
amet, juhtrühmad ja hädaolukordade 
rakkerühm rahvatervist ähvardavate 
ohtudega tegelemisel suurendama otsuste 
tegemise läbipaistvust, tehes koosolekute 
protokollid ja vajaduse korral hääletuste 
protokollid (kaasa arvatud mis tahes 
lahkarvamused) üldsusele elektrooniliselt 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27b) Võttes arvesse, et COVID-19 
pandeemia ei ole lõppenud ning et 
tervisekriisi, näiteks pandeemiate kestus 
ja areng on ebakindel, tuleks ette näha 
käesoleva määruse kohaselt loodud 
struktuuride ja mehhanismide toimimise 
tõhususe läbivaatamine, mille alusel 
tuleks seda vajaduse korral muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valmisolek inimravimitele 
ulatuslikest sündmustest tulenevaks mõjuks 
ning inimravimitele ja 
meditsiiniseadmetele rahvatervise 
hädaolukordadest tulenevaks mõjuks ja 
sellise mõju haldamine;

(a) valmisolek inimravimitele 
ulatuslikest sündmustest tulenevaks mõjuks 
ning inimravimitele ja 
meditsiiniseadmetele rahvatervise 
hädaolukordadest tulenevaks mõjuks ja 
sellise mõju koordineerimine ja 
haldamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) inimravimite ja meditsiiniseadmete 
nappuse jälgimine ja sellest teatamine;

(b) inimravimite ja esmatähtsate 
meditsiiniseadmete nappuse jälgimine ja 
sellest teatamine;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) koostalitlusvõimelise ja digitaalse 
andmebaasi loomine liidu tasandil 
ravimite nappuse jälgimiseks ja sellest 
teatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) „veterinaarravim“ – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2019/61a artikli 4 punktis 1 määratletud 
ravim;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 



PE680.818v02-00 24/64 PR\1228212ET.docx

ET

2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2001/82/EÜ (ELT L 4, 7.1.2019, 
lk 43).

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) „pakkumine“ – konkreetse ravimi 
või meditsiiniseadme varu kogumaht, 
mille on turule lasknud ravimi müügiloa 
hoidja või tootja;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cb) „nõudlus“ – konkreetse ravimi või 
meditsiiniseadme varu kogumaht, mida 
nõutakse riigisisesel turul kliinilise 
vajaduse korral;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „nappus“ – inimtervishoius (d) „nappus“ – inimtervishoius 
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kasutatava ravimi või meditsiiniseadme 
pakkumine ei kata selle ravimi või 
meditsiiniseadme nõudlust;

kasutatava ravimi või meditsiiniseadme 
pakkumine ei kata selle ravimi või 
meditsiiniseadme nõudlust riigi tasandil, 
mistõttu ei pruugi see patsiendini jõuda;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „ulatuslik sündmus“ – sündmus, 
mis ravimitega seoses kujutab endast 
tõenäoliselt suurt ohtu rahvatervisele 
rohkem kui ühes liikmesriigis. Selline 
sündmus põhjustab surmaohtu või muud 
tõsist terviseohtu, mis tuleneb 
bioloogilistest, keemilistest, keskkonnaga 
seotud või muudest põhjustest või muust 
sündmusest ning võib mõjutada ravimite 
tarnimist või kvaliteeti, ohutust ja 
efektiivsust. Selline sündmus võib 
põhjustada ravimite nappust enam kui ühes 
liikmesriigis ja selle korral vajatakse kiiret 
koordineerimist liidu tasandil, et tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

(f) „ulatuslik sündmus“ – ebatavaline 
ja ootamatu sündmus, mis ravimitega 
seoses kujutab endast tõenäoliselt suurt 
ohtu rahvatervisele rohkem kui ühes 
liikmesriigis. Selline sündmus põhjustab 
surmaohtu või muud tõsist terviseohtu, mis 
tuleneb bioloogilistest, keemilistest, 
keskkonnaga seotud või muudest 
põhjustest või muust sündmusest ning võib 
teatud hetkel mõjutada ravimite tootmist, 
tarnimist või kvaliteeti, ohutust ja 
efektiivsust. Selline sündmus võib 
põhjustada ravimite nappust enam kui ühes 
liikmesriigis ja selle korral vajatakse kiiret 
koordineerimist liidu tasandil, et tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. 
Ravimite pakkumisega seotud korduvad 
probleemid jäävad käesoleva määratluse 
kohaldamisalast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga moodustatakse ametis 
ravimite nappuse ja ohutuse juhtrühm 

1. Käesolevaga moodustatakse ametis 
ravimite nappuse ja ohutuse juhtrühm 
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(edaspidi „ravimite juhtrühm“). Juhtrühm 
saab kokku kas füüsiliselt või korraldatakse 
kaugkohtumisi, kui on vaja valmistuda 
rahvatervise hädaolukorraks või selle ajal 
või kui esitatakse artikli 4 lõikes 3 osutatud 
abitaotlus. Amet tagab rühmale 
sekretariaaditeenused.

(edaspidi „ravimite juhtrühm“). Juhtrühm 
saab korrapäraselt ja siis, kui olukord 
seda nõuab, kokku kas füüsiliselt või 
korraldatakse kaugkohtumisi, kui on vaja 
valmistuda rahvatervise hädaolukorraks või 
selle ajal või kui esitatakse artikli 4 lõikes 
3 osutatud abitaotlus. Amet tagab rühmale 
sekretariaaditeenused.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ravimite juhtrühma tööd juhatab 
amet. Esimees võib kohtumistele kutsuda 
kolmandaid isikuid, sealhulgas ravimite 
huvirühmade esindajaid ja müügiloa 
hoidjaid.

3. Ravimite juhtrühma tööd juhatab 
amet. Esimees võib kohtumistele kutsuda 
kolmandaid isikuid, sealhulgas ravimite 
huvirühmade esindajaid, müügiloa 
hoidjaid, hulgimüüjaid ja 
tervishoiutöötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Ravimite juhtrühm võib 
konsulteerida veterinaarravimite 
komiteega alati, kui ta peab vajalikuks 
tegeleda rahvatervise hädaolukordadega, 
mis on seotud zoonoosidega või 
haigustega, mis mõjutavad ainult neid 
loomi, kellel on või võib olla oluline mõju 
inimeste tervisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet jälgib pidevalt kõiki 
sündmusi, mis võivad kujuneda 
ulatuslikuks sündmuseks või rahvatervise 
hädaolukorraks.

1. Amet jälgib koostöös riiklike 
pädevate asutustega kõiki sündmusi, mis 
võivad kujuneda ulatuslikuks sündmuseks 
või rahvatervise hädaolukorraks.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud jälgimisülesande 
hõlbustamiseks teatavad riikide pädevad 
asutused artikli 3 lõikes 5 osutatud ühtsete 
kontaktpunktide kaudu ameti poolt artikli 9 
lõike 1 punkti b kohaselt määratud 
teatamiskriteeriumidest lähtudes ametile 
igast sündmusest (sealhulgas ravimi 
nappusest konkreetses liikmesriigis), mis 
võib kujuneda ulatuslikuks sündmuseks või 
rahvatervise hädaolukorraks. Kui riigi 
pädev asutus teatab ametile ravimi 
nappusest oma riigis, siis peab ta esitama 
ametile kogu teabe, mille ta on müügiloa 
hoidjalt direktiivi 2001/83/EÜ artikli 23a 
kohaselt saanud. Riigi pädeva asutuse 
aruandele tuginedes võib amet artikli 3 
lõikes 5 osutatud töörühma kaudu küsida 
teavet liikmesriikide pädevatelt asutustelt, 
et selgeks teha sündmuse mõju teistele 
riikidele.

2. Lõikes 1 osutatud jälgimisülesande 
hõlbustamiseks teatavad riikide pädevad 
asutused artikli 3 lõikes 5 osutatud ühtsete 
kontaktpunktide kaudu või artiklis 12b 
osutatud andmebaasi kaudu, kui see on 
täielikult tööle rakendatud, ameti poolt 
artikli 9 lõike 1 punkti b kohaselt määratud 
teatamiskriteeriumidest lähtudes ametile 
igast sündmusest (sealhulgas ravimi 
nappusest konkreetses liikmesriigis), mis 
võib kujuneda ulatuslikuks sündmuseks või 
rahvatervise hädaolukorraks. Kui riigi 
pädev asutus teatab ametile ravimi 
nappusest oma riigis, siis peab ta esitama 
ametile kogu teabe, mille ta on müügiloa 
hoidjalt direktiivi 2001/83/EÜ artikli 23a 
kohaselt saanud. Riigi pädeva asutuse 
aruandele tuginedes võib amet artikli 3 
lõikes 5 osutatud töörühma kaudu küsida 
teavet liikmesriikide pädevatelt asutustelt, 
et selgeks teha sündmuse mõju teistele 
riikidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui amet leiab, et praegusele või 
lähenevale ulatuslikule sündmusele on vaja 
reageerida, teatab ta sellest komisjonile ja 
liikmesriikidele. Komisjon võib 
ulatuslikule sündmusele reageerimiseks 
omal algatusel või ühe või mitme 
liikmesriigi taotluse põhjal appi kutsuda 
ravimite juhtrühma. Seda võib teha ka 
ameti tegevdirektor.

3. Kui amet leiab, et praegusele või 
lähenevale ulatuslikule sündmusele on vaja 
reageerida, teatab ta sellest komisjonile ja 
liikmesriikidele. Komisjon võib 
ulatuslikule sündmusele reageerimiseks 
omal algatusel või ühe või mitme 
liikmesriigi taotluse põhjal appi kutsuda 
ravimite juhtrühma, et kättesaadavat teavet 
analüüsida. Seda võib teha ka ameti 
tegevdirektor. Teabe analüüsi põhjal võib 
ravimite juhtrühm teha komisjonile 
ettepaneku ulatuslikku sündmust 
ametlikult tunnustada. Ravimite juhtrühm 
esitab vastavalt artiklile 5 soovitused selle 
käsitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui ulatuslik sündmus või 
rahvatervise hädaolukord võib mõjutada 
ravimite ohutust, kvaliteeti ja efektiivsust, 
kohaldatakse artiklit 5;

(a) kui ulatuslik sündmus või 
rahvatervise hädaolukord võib mõjutada 
ravimite tootmist, ohutust, kvaliteeti ja 
efektiivsust, kohaldatakse artiklit 5;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe hindamine ja nõuanded seoses 
meetmetega, mis puudutavad rahvatervise 
hädaolukordade ja ulatuslike sündmustega 
seotud ravimite ohutust, kvaliteeti ja 
efektiivsust

Teabe hindamine ja nõuanded seoses 
meetmetega, mis puudutavad rahvatervise 
hädaolukordade ja ulatuslike sündmustega 
seotud ravimite tootmist, ohutust, kvaliteeti 
ja efektiivsust

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast rahvatervise hädaolukorra 
tunnistamist või artikli 4 lõikes 3 osutatud 
abitaotluse esitamist hindab ravimite 
juhtrühm teavet ulatusliku sündmuse või 
rahvatervise hädaolukorra kohta ning 
kaalub vajadust võtta kiireloomulisi ja 
koordineeritud meetmeid seoses 
asjakohaste ravimite ohutuse, kvaliteedi ja 
efektiivsusega.

Pärast rahvatervise hädaolukorra 
tunnistamist või artikli 4 lõikes 3 osutatud 
abitaotluse esitamist hindab ravimite 
juhtrühm teavet ulatusliku sündmuse või 
rahvatervise hädaolukorra kohta ning 
kaalub vajadust võtta kiireloomulisi ja 
koordineeritud meetmeid seoses 
asjakohaste ravimite tootmise, ohutuse, 
kvaliteedi ja efektiivsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite juhtrühm annab komisjonile ja 
liikmesriikidele nõu kõigi meetmete kohta, 
mida on asjakohaste ravimite puhul tema 
arvates direktiivi 2001/83/EÜ või määruse 
(EÜ) nr 726/200418 kohaselt vaja võtta 
liidu tasandil.

Ravimite juhtrühm annab komisjonile ja 
liikmesriikidele nõu ja soovitusi kõigi 
meetmete kohta, mida on asjakohaste 
ravimite puhul tema arvates direktiivi 
2001/83/EÜ või määruse (EÜ) nr 
726/200418 kohaselt vaja võtta liidu 
tasandil.
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__________________ __________________
18 Määrus (EÜ) nr 726/2004. 18 Määrus (EÜ) nr 726/2004.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ravimite juhtrühma antud soovitusi 
arvesse ei võeta, esitavad komisjon ja 
liikmesriigid sisulise põhjenduse. 
Ravimite juhtrühma soovitused ning 
komisjoni ja liikmesriikide esitatud 
sisulised põhjendused tehakse artiklis 13 
osutatud veebiportaali kaudu üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on tehtud kindlaks seos zoonooside 
või haigustega, mis mõjutavad ainult 
loomi ja millel on või võib olla oluline 
mõju inimeste tervisele, või kui 
veterinaarravimite toimeainete 
kasutamine võib olla kasulik rahvatervise 
hädaolukorra või ulatusliku sündmuse 
korral või muul juhul, kui see on vajalik, 
võib ravimite juhtrühm teha 
veterinaarravimite komiteega koostööd.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Rahvatervise hädaolukordadeks 
valmisoleku hõlbustamiseks võtab 
ravimite juhtrühm vastu selliste ravimite 
loetelu, millele on antud müügiluba 
kooskõlas direktiiviga 200183EÜ või 
määrusega (EL) nr 7262004 ja mida 
peetakse liidu tasandil põhiravimiteks 
(edaspidi „põhiravimite nimekiri“), võttes 
aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni 
koostatud põhiravimite näidisloetelud. 
Loetelu koostatakse ... [12 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. 
Loetelu kasutatakse mitteainuõigusliku 
viitena lõigetes 1 ja 2 osutatud 
esmatähtsate ravimite loetelude 
vastuvõtmisel ning seda ajakohastatakse 
korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artikli 4 lõikes 3 osutatud 
abitaotluse saamist ja oma töörühmaga 
konsulteerimist võtab ravimite juhtrühm 
vastu direktiivi 2001/83/EÜ või määruse 
(EÜ) nr 726/2004 kohaselt müügiloa 
saanud selliste ravimite loetelu, mida ta 
ulatusliku sündmuse korral peab 
esmatähtsateks ravimiteks (edaspidi 
„ulatusliku sündmuse korral kasutatavate 
esmatähtsate ravimite loetelu“). Seda 
loetelu ajakohastatakse vajadust mööda, 
kuni ulatusliku sündmusega on 
tulemuslikult tegeldud.

1. Pärast artikli 4 lõikes 3 osutatud 
abitaotluse saamist ja oma töörühmaga 
konsulteerimist võtab ravimite juhtrühm 
vastu direktiivi 2001/83/EÜ või määruse 
(EÜ) nr 726/2004 kohaselt müügiloa 
saanud selliste ravimite loetelu, mida ta 
ulatusliku sündmuse korral peab 
esmatähtsateks ravimiteks (edaspidi 
„ulatusliku sündmuse korral kasutatavate 
esmatähtsate ravimite loetelu“). Loetelu 
võib sisaldada eri kategooriaid, kus 
esmatähtsaks liigitatud ravimitele antakse 
eri prioriteetsusastmed. Seda loetelu 
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ajakohastatakse vajadust mööda, kuni 
ulatusliku sündmusega on tulemuslikult 
tegeldud.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast rahvatervise hädaolukorra 
tunnistamist ja oma töörühmaga 
konsulteerimist võtab ravimite juhtrühm 
viivitamata vastu direktiivi 2001/83/EÜ või 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loa 
saanud selliste ravimite loetelu, mida ta 
peab rahvatervise hädaolukorra ajal 
esmatähtsateks (edaspidi „rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
ravimite loetelu“). Vajadust mööda seda 
loetelu ajakohastatakse, kuni rahvatervise 
hädaolukord tunnistatakse lõppenuks.

2. Pärast rahvatervise hädaolukorra 
tunnistamist ja oma töörühmaga 
konsulteerimist võtab ravimite juhtrühm 
viivitamata vastu direktiivi 2001/83/EÜ või 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt loa 
saanud selliste ravimite loetelu, mida ta 
peab rahvatervise hädaolukorra ajal 
esmatähtsateks (edaspidi „rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
ravimite loetelu“). Loetelu võib sisaldada 
eri kategooriaid, kus esmatähtsaks 
liigitatud ravimitele antakse eri 
prioriteetsusastmed. Vajadust mööda seda 
loetelu ajakohastatakse, kuni rahvatervise 
hädaolukord tunnistatakse lõppenuks. 
Loetelu võib vajaduse korral 
ajakohastada kooskõlas artikli 16 kohase 
läbivaatamisprotsessiga, mille puhul 
ravimite juhtrühm teeb hädaolukordade 
rakkerühmaga koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 10 ja 11 kohaselt esitatud teabe ja 
andmete alusel jälgib ravimite juhtrühm 

Artiklite 10 ja 11 kohaselt esitatud teabe ja 
andmete ning artikli 12b kohaselt loodud 
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esmatähtsate ravimite loeteludesse kantud 
ravimite pakkumist ja nõudlust, et teha 
kindlaks nende ravimite võimalik või 
tegelik nappus. Jälgimise käigus teeb 
ravimite juhtrühm vajaduse korral 
koostööd määruse (EL) 2020/[...]19 artikli 4 
kohaselt moodustatud terviseohutuse 
komiteega ning rahvatervise hädaolukorra 
korral kõnealuse määruse artikli 24 
kohaselt moodustatud rahvatervise 
hädaolukordade nõuandekomiteega.

ja täielikult toimiva andmebaasi alusel 
jälgib ravimite juhtrühm põhiravimite 
loetellu ning esmatähtsate ravimite 
loeteludesse kantud ravimite pakkumist ja 
nõudlust, vastavalt neis kindlaks määratud 
eri prioriteetsustasemeile, kui see on 
asjakohane, et teha kindlaks nende 
ravimite võimalik või tegelik nappus. 
Jälgimise käigus teeb ravimite juhtrühm 
vajaduse korral koostööd määruse (EL) 
2020/[...]19 artikli 4 kohaselt moodustatud 
terviseohutuse komiteega ning rahvatervise 
hädaolukorra korral kõnealuse määruse 
artikli 24 kohaselt moodustatud 
rahvatervise hädaolukordade 
nõuandekomiteega ning Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega.

__________________ __________________
19 [lisada viide vastuvõetud tekstile, millele 
on osutatud joonealuses märkuses 4]

19 [lisada viide vastuvõetud tekstile, millele 
on osutatud joonealuses märkuses 4]

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon või artikli 9 lõikes 2 
osutatud allvõrgustik seda taotleb, siis 
esitab ravimite juhtrühm oma järelduste 
põhjendamiseks koondandmed ja 
prognoosid nõudluse kohta. Sellega seoses 
teeb ravimite juhtrühm koostööd Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, 
et saada epidemioloogilisi andmeid 
ravimivajaduse prognoosimiseks, ning 
artiklis 19 osutatud meditsiiniseadmete 
nappuse juhtrühmaga, kui esmatähtsate 
ravimite loetelusse kantud ravimeid 
kasutatakse koos meditsiiniseadmega.

2. Kui komisjon seda taotleb, siis 
esitab ravimite juhtrühm oma järelduste 
põhjendamiseks koondandmed ja 
prognoosid nõudluse kohta. Sellega seoses 
teeb ravimite juhtrühm koostööd Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, 
et saada epidemioloogilisi andmeid, 
mudeleid ja arengustsenaariume 
ravimivajaduse prognoosimiseks, ning 
artiklis 19 osutatud meditsiiniseadmete 
nappuse juhtrühmaga, kui esmatähtsate 
ravimite loetelusse kantud ravimeid 
kasutatakse koos meditsiiniseadmega. 
Ravimite juhtrühm võib samuti esitada 
eespool osutatud koondandmed ja 
prognoosid nõudluse kohta, kui artikli 9 
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lõikes 2 osutatud allvõrgustik seda taotleb.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kui lõigetes 3 ja 4 osutatud 
soovitusi ei võeta arvesse või ei rakendata, 
esitavad komisjon, liikmesriigid, ravimi 
müügiloa hoidjad ja muud asjaomased 
üksused vajaduse korral sisulise 
põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) määrab põhiravimite loetelu 
koostamise korra ja prioriteetsustasemed;

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrab esmatähtsate ravimite 
loetelude koostamise korra;

(a) määrab esmatähtsate ravimite 
loetelude koostamise korra ja kriteeriumid 
ning prioriteetsustasemed;
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Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täpsustab artiklites 4, 7 ja 8 
sätestatud jälgimise, andmete kogumise ja 
teatamise meetodid ja kriteeriumid;

(b) täpsustab artiklites 4, 7 ja 8 
sätestatud jälgimise, andmete kogumise ja 
teatamise meetodid ja kriteeriumid koos 
põhilise minimaalse andmestikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötab välja elektroonilise jälgimise 
ja teatamise ühtlustatud süsteemid;

(c) töötab koostöös riiklike pädevate 
asutustega välja ühtlustatud elektroonilise 
jälgimise ja teatamise ühtlustatud 
süsteemid, kuni artikliga 12b ette nähtud 
andmebaas on täielikult toimiv;

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) koostab määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l 
osutatud andmebaasi kaudu nimekirja 
kõigi liidus müügiloa saanud 
inimravimite hulgimüüjate ühtsetest 
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kontaktpunktidest ja haldab seda;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) loob rahvatervise hädaolukorra või 
ulatusliku sündmuse ajaks esmatähtsate 
ravimite loetelusse kantud ravimite 
hulgimüüjate ühtsete kontaktpunktide 
allvõrgustiku ja haldab seda;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuab punktis a osutatud 
allvõrgustikku kuuluvatelt 
kontaktpunktidelt teavet ja määrab teabe 
esitamise tähtaja;

(b) nõuab punktides a ja aa osutatud 
allvõrgustikku kuuluvatelt 
kontaktpunktidelt teavet ja määrab teabe 
esitamise tähtaja, kui see teave ei ole 
artikliga 12b ette nähtud andmebaasis 
kättesaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nõuab liikmesriikide pädevate (c) nõuab liikmesriikide pädevate 
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asutuste ühtsetelt kontaktpunktidelt teavet, 
mis põhineb ravimite juhtrühma poolt 
kokkulepitud teabekogumil, ja määrab 
teabe esitamise tähtaja.

asutuste ühtsetelt kontaktpunktidelt teavet, 
mis põhineb ravimite juhtrühma poolt 
kokkulepitud teabekogumil, ja määrab 
teabe esitamise tähtaja, kui see teave ei ole 
artikliga 12b ette nähtud andmebaasis 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) hulgimüüja nimi;

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) olemasolevad varud;

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) juba tarnitud kogused;

Or. en
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ec) kavandatavad tarned;

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teave hulgimüüjatelt ja juriidiliselt 
isikult, kellel on õigus ravimit üldsusele 
tarnida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa hoidjate kohustused Müügiloa hoidjate ja hulgimüüjate 
kohustused

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud jälgimise 1. Artiklis 7 osutatud jälgimise 
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hõlbustamiseks ja ameti taotluse korral 
esitavad esmatähtsate ravimite loetelusse 
kantud ravimite müügiloa hoidjad ameti 
määratud tähtajaks artikli 9 lõikes 3 
osutatud teabe. Teave esitatakse artikli 9 
lõike 2 kohaselt määratud kontaktpunktide 
kaudu, kasutades artikli 9 lõike 1 kohaselt 
loodud teatamismeetodeid ja -süsteemi. 
Vajaduse korral esitavad nad ajakohastatud 
teavet.

hõlbustamiseks ja ameti taotluse korral 
esitavad esmatähtsate ravimite loetelusse 
kantud ravimite müügiloa hoidjad ja 
hulgimüüjad ameti määratud tähtajaks 
artikli 9 lõikes 3 osutatud teabe. Teave 
esitatakse artikli 9 lõike 2 kohaselt 
määratud kontaktpunktide kaudu, 
kasutades artikli 9 lõike 1 kohaselt loodud 
teatamismeetodeid ja -süsteemi. Vajaduse 
korral esitavad nad ajakohastatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidus müügiloa saanud ravimite 
müügiloa hoidjad esitavad kuue kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäevast artikli 9 lõike 1 
punkti e kohaselt ettenähtud teabe 
elektrooniliselt määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 57 lõike 1 punktis l osutatud 
andmebaasis. Vajaduse korral 
ajakohastavad kõnealused müügiloa 
hoidjad enda esitatud teavet.

2. Liidus müügiloa saanud ravimite 
müügiloa hoidjad ja hulgimüüjad esitavad 
kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäevast artikli 9 lõike 1 
punktide e ja ea kohaselt ettenähtud teabe 
elektrooniliselt määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 57 lõike 1 punktis l osutatud 
andmebaasis. Vajaduse korral 
ajakohastavad kõnealused müügiloa 
hoidjad ja hulgimüüjad enda esitatud 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ravimi müügiloa hoidjad 
põhjendavad nõutud teabe puudumist ja 
mis tahes viivitusi selle esitamisel ameti 
määratud tähtajaks.

3. Ravimi müügiloa hoidjad ja 
hulgimüüjad põhjendavad nõutud teabe 
puudumist ja mis tahes viivitusi selle 
esitamisel ameti määratud tähtajaks.
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Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui esmatähtsate ravimite 
loetuelusse kantud ravimite müügiloa 
hoidja märgib, et esitatud teave sisaldab 
konfidentsiaalset äriteavet, siis peab ta 
sellised osad ära näitama ja selgitama selle 
põhjuseid. Amet hindab iga taotluse 
põhjendatust ja kaitseb konfidentsiaalset 
äriteavet põhjendamatu avalikustamise 
eest.

4. Kui esmatähtsate ravimite 
loetelusse kantud ravimite müügiloa 
hoidjad ja hulgimüüjad märgivad, et 
esitatud teave sisaldab konfidentsiaalset 
äriteavet, siis peavad nad sellised osad ära 
näitama ja selgitama selle põhjuseid. Amet 
hindab iga taotluse põhjendatust ja kaitseb 
konfidentsiaalset äriteavet põhjendamatu 
avalikustamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui esmatähtsate ravimite 
loeteludesse kantud ravimite müügiloa 
hoidjal on mis tahes täpsemaid andmeid, 
mis tõendavad võimalikku või tegelikku 
nappust, siis peab ta ametile selle teabe 
viivitamata esitama.

5. Kui esmatähtsate ravimite 
loeteludesse kantud ravimite müügiloa 
hoidjatel ja hulgimüüjatel on mis tahes 
täpsemaid andmeid, mis tõendavad 
võimalikku või tegelikku nappust, siis 
peavad nad ametile selle teabe viivitamata 
esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pärast jälgimistulemuste esitamist 
ja artikli 8 kohaseid mis tahes soovitusi 
ennetus- või leevendusmeetmete kohta teeb 
esmatähtsate ravimite loetelusse kantud 
ravimi müügiloa hoidja järgmist:

6. Pärast jälgimistulemuste esitamist 
ja artikli 8 kohaseid mis tahes soovitusi 
ennetus- või leevendusmeetmete kohta 
teevad esmatähtsate ravimite loetelusse 
kantud ravimi müügiloa hoidjad ja 
hulgimüüjad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud jälgimise 
hõlbustamiseks ja ameti taotluse korral 
teeb liikmesriik ameti määratud tähtajaks 
järgmist:

1. Artiklis 7 osutatud jälgimise 
hõlbustamiseks ja ameti taotluse korral 
teeb liikmesriik ameti määratud tähtajaks 
järgmist, kui artikli 12b kohaselt loodud 
andmebaasis ei ole teave kättesaadav:

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui seda on vaja lõikes 1 sätestatud 
teatamiskohustuse täitmiseks, siis koguvad 
liikmesriigid ameti toetusel teavet ja 
andmeid laovarude kohta hulgimüüjatelt ja 
muudelt juriidilistelt isikutelt, kellel on 
õigus tarnida üldsusele esmatähtsate 
ravimite loetelusse kantud ravimeid.

2. Kui seda on vaja lõikes 1 sätestatud 
teatamiskohustuse täitmiseks, siis koguvad 
liikmesriigid ameti toetusel asjakohast 
teavet ja andmeid, sealhulgas laovarude 
kohta hulgimüüjatelt ja muudelt 
juriidilistelt ja volitatud isikutelt, kellel on 
õigus tarnida üldsusele esmatähtsate 
ravimite loetelusse kantud ravimeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teeb vastavalt vajadusele koostööd 
kolmandate riikide ja asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
leevendada esmatähtsate ravimite 
loetelusse kantud ravimite või nende 
toimeainete võimalikku või tegelikku 
nappust, kui neid tooteid või aineid 
imporditakse liitu ja võimalikul või 
tegelikul nappusel on rahvusvaheline mõju.

(f) teeb vastavalt vajadusele koostööd 
kolmandate riikide ja asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
leevendada esmatähtsate ravimite 
loetelusse kantud ravimite või nende 
toimeainete võimalikku või tegelikku 
nappust, kui neid tooteid või aineid 
imporditakse liitu ja võimalikul või 
tegelikul nappusel on rahvusvaheline mõju, 
ning teatab nendest meetmetest ja saadud 
tulemustest ravimite juhtrühmale.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Nappusega seotud riskide maandamise 

kava
1. Liidus müügiloa saanud, 
esmatähtsate ravimite loetelusse kantud 
ravimite müügiloa hoidjad ja 
hulgimüüjad töötavad hiljemalt ... [15 
kuud pärast käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäeva] välja 
valmisoleku- ja reageerimiskava, et 
maandada põhiravimite loetelusse kantud 
ravimite nappusega seotud riske.
2. Põhiravimite müügiloa hoidjad ja 
hulgimüüjad esitavad oma kavad lõikes 1 
osutatud tähtajaks riiklikele pädevatele 
asutustele ja ametile, järgides määruses 
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(EÜ) nr 726/2004 sätestatud 
tsentraliseeritud menetlust, kasutades 
ameti välja töötatud ühtset vormi ja 
aruandluskriteeriumeid.
3. Kui kavad on esitatud, 
ajakohastavad ravimi müügiloa hoidjad ja 
hulgimüüjad vajaduse korral oma kavasid 
ja esitavad need uuesti.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12b
Euroopa ravimite pakkumise andmebaas

1. Amet loob koostöös komisjoni ja 
liikmesriikidega Euroopa ravimite 
pakkumise andmebaasi, haldab ja 
hooldab seda järgmistel eesmärkidel:
(a) võimaldada ravimite pakkumise ja 
nõudluse jälgimist liidu ja liikmesriikide 
tasandil;
(b) võimaldada ravimite nappuse 
jälgimist ja sellest teatamist liidu ja 
liikmesriikide tasandil;
(c) võimaldada müügiloa hoidjatel ja 
hulgimüüjatel täita artiklis 10 sätestatud 
teavitamiskohustusi;
(d) võimaldada komisjonil, 
liikmesriikide pädevatel asutustel ja 
ametil olla käesoleva määrusega seotud 
ülesannete täitmiseks hästi informeeritud 
ning parandada nendevahelist koostööd.
Euroopa ravimite pakkumise andmebaas 
toimib liidu koostalitlusvõimelise ja 
ühtlustatud andmebaasina, mis põhineb 
lõike 2 kohaselt loodud riiklike 
elektrooniliste platvormide kaudu 
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edastatud andmetel ja mis toimib mitte 
ainult rahvatervise hädaolukordade ja 
ulatuslike sündmuste korral, vaid ka 
tavatingimustes. Andmebaas võimaldab 
riiklikele pädevatele asutustele ja ametile 
samaaegse juurdepääsu andmebaasis 
sisalduvale teabele ja selle jagamist.
2. Iga liikmesriik töötab välja 
ravimite pakkumise reaalajas jälgimise 
elektroonilise platvormi, mis võimaldab 
tuvastada ja jälgida iga ravimit kogu 
tarneahela ulatuses ning määrata igal 
ajahetkel kindlaks olemasoleva 
pakkumise mahu. Riiklike pädevate 
asutuste hallatava platvormid on 
liikmesriigi tasandil täielikult toimivad 
hiljemalt ... [30 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva].
Pakkumise ja nõudluse andmed esitavad 
liikmesriigi tasandil järgmised üksused:
(a) ravimi müügiloa hoidjad;
(b) hulgimüüjad;
(c) kogukonna- ja haiglaapteegid.
3. Lisaks lõikele 2 võimaldavad 
elektroonilised platvormid riiklikele 
pädevatele asutustele reaalajas 
juurdepääsu hulgimüüjate, kogukonna- 
ja haiglaapteekide rahuldamata 
nõudlusele riiklikul tasandil. Need 
platvormid võimaldavad ravimi müügiloa 
hoidjatel samuti teatada ravimite 
tarneprobleemidest, sealhulgas 
tootmisprobleemidest.
4. Liikmesriikide platvormid on 
koostalitlusvõimelised ja kopeerivad oma 
teabe ameti hallatavasse Euroopa 
ravimite pakkumise andmebaasi, et 
vältida artikli 9 lõike 2 kohaselt loodud 
ühtsete kontaktpunktide 
aruandlusprotsessi dubleerimist.
5. Liikmesriikide platvormide ja 
seejärel Euroopa ravimite pakkumise 
andmebaasi genereeritud andmed 
võimaldavad tuvastada tarneahelas 
esinevaid pakkumise probleeme ning 
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varakult prognoosida suurandmete 
metoodika kohaldamise ja vajaduse korral 
tehisintellekti abil pakkumise probleeme.
6. Esitatud andmed on kooskõlas 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
identifitseerimise ja kirjeldamise 
standarditega ning põhinevad 
farmaatsiaalaste regulatiivsete protsesside 
neljal põhiandmete valdkonnal: aine-, 
toote-, organisatsiooni- ja võrdlusandmed.
7. Amet koostab koostöös komisjoni 
ja liikmesriikidega andmebaasi 
funktsionaalse kirjelduse koos Euroopa 
ravimite pakkumise andmebaasi ja 
liikmesriikide platvormide 
rakendamiskavaga hiljemalt ... [6 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist]. 
Kava eesmärk on tagada, et Euroopa 
ravimite pakkumise andmebaas oleks 
täielikult toimiv hiljemalt ... [48 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva].
8. Kui riiklik pädev asutus märgib, et 
esitatud teave sisaldab konfidentsiaalset 
äriteavet, siis peab ta sellised osad ära 
näitama ja selgitama selle põhjuseid. 
Amet hindab iga taotluse põhjendatust ja 
kaitseb konfidentsiaalset äriteavet 
põhjendamatu avalikustamise eest.
9. Võttes arvesse Euroopa ravimite 
pakkumise andmebaasis esitatud 
tundlikku äriteavet, on juurdepääs 
andmebaasile üksnes komisjonil, ametil, 
riiklikel pädevatel asutustel, kes esitavad 
andmeid andmebaasile, ja ravimite 
juhtrühmal.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1



PE680.818v02-00 46/64 PR\1228212ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet teavitab koostöös riikide pädevate 
asutustega oma veebiportaali ja muude 
asjakohaste vahendite kaudu üldsust ja 
huvirühmi ravimite juhtrühma tööst.

Amet teavitab koostöös riikide pädevate 
asutustega oma veebiportaali spetsiaalses 
kohas ja muude asjakohaste vahendite 
kaudu üldsust ja huvirühmi ravimite 
juhtrühma tööst.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite juhtrühma poolt läbi viidavad 
menetlused on läbipaistvad koosoleku 
protokollide ja hääletuste põhjal ning 
tehakse vajaduse korral üldsusele 
kättesaadavaks, kaasa arvatud 
lahkarvamused.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga moodustatakse ametis 
hädaolukordade rakkerühm. Rakkerühm 
kutsutakse rahvatervise hädaolukorra ajal 
kokku kas füüsiliselt või korraldatakse 
kaugkohtumisi. Amet tagab rühmale 
sekretariaaditeenused.

1. Käesolevaga moodustatakse ametis 
hädaolukordade rakkerühm. Rakkerühm 
kutsutakse rahvatervise hädaolukorraks 
valmistumise või selle ajal kokku kas 
füüsiliselt või korraldatakse 
kaugkohtumisi. Amet tagab rühmale 
sekretariaaditeenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teeb liidu asutuste ja ametite, 
Maailma Terviseorganisatsiooni, 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
teadusorganisatsioonidega vajaduse korral 
koostööd teaduslikes ja tehnilistes 
küsimustes, mis on seotud rahvatervise 
hädaolukorra ja ravimitega, mis võivad 
aidata lahendada rahvatervise 
hädaolukordi.

(f) teeb riiklike pädevate asutuste, 
liidu asutuste ja ametite, Maailma 
Terviseorganisatsiooni, kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste 
teadusorganisatsioonidega vajaduse korral 
koostööd teaduslikes ja tehnilistes 
küsimustes, mis on seotud rahvatervise 
hädaolukorra ja ravimitega, mis võivad 
aidata lahendada rahvatervise 
hädaolukordi.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hädaolukordade rakkerühma 
kuuluvad teaduskomiteede, töörühmade ja 
ameti töötajate, direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 27 kohaselt loodud 
koordineerimisrühma ning määruse (EL) 
536/2014 artikli 85 kohaselt loodud 
kliiniliste uuringute koordineerimis- ja 
nõuanderühma esindajad.21 Vajaduse 
korral võib määrata väliseksperte või 
kutsuda vajadusest lähtuvalt osalema 
muude liidu asutuste ja ametite esindajaid. 
Tööd juhatab amet.

3. Hädaolukordade rakkerühma 
kuuluvad teaduskomiteede, töörühmade ja 
ameti töötajate, direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 27 kohaselt loodud 
koordineerimisrühma ning määruse (EL) 
536/2014 artikli 85 kohaselt loodud 
kliiniliste uuringute koordineerimis- ja 
nõuanderühma esindajad.21 Vajaduse 
korral võib määrata väliseksperte, sh 
tervishoiutöötajaid, või kutsuda vajadusest 
lähtuvalt osalema muude liidu asutuste ja 
ametite esindajaid. Tööd juhatab amet.

__________________ __________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
536/2014, milles käsitletakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ (ELT L 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
536/2014, milles käsitletakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ (ELT L 
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158, 27.5.2014, lk 1). 158, 27.5.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hädaolukordade rakkerühm määrab 
ettenähtud teabekogumi ning andmete 
taotlemise ja esitamise korra. Siia kuulub 
ka teave selle liikmesriigi või nende 
liikmesriikide kohta, kus kliinilise uuringu 
loataotlus on esitatud või kavatsetakse 
esitada.

3. Hädaolukordade rakkerühm määrab 
ettenähtud teabekogumi ning andmete 
taotlemise ja esitamise korra ja suunised. 
Siia kuulub ka teave selle liikmesriigi või 
nende liikmesriikide kohta, kus kliinilise 
uuringu loataotlus on esitatud või 
kavatsetakse esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui arendaja saab teadusnõuandeid, 
siis esitab ta pärast artikli 16 kohaselt 
esitatud taotlust kliinilistest uuringutest 
saadud andmed ametile.

6. Kui arendaja saab teadusnõuandeid, 
siis esitab ta pärast artikli 16 kohaselt 
esitatud taotlust kliinilistest uuringutest 
saadud andmed ametile. Selliste tundlike 
andmete kaitse tagamiseks kohaldatakse 
tipptasemel pseudonümiseerimist, 
sealhulgas krüpteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Läbivaatamise ettevalmistamisel 
võib hädaolukordade rakkerühm nõuda 
ravimi müügiloa hoidjatelt ja arendajatelt 
teavet ja andmeid ning osaleda nendega 
peetavates esialgsetes aruteludes. 
Hädaolukordade rakkerühm võib 
võimaluse korral kasutada ka mujalt kui 
kliinilistest uuringutest saadud 
terviseandmete vaatlusuuringuid, võttes 
arvesse nende usaldusväärsust.

2. Läbivaatamise ettevalmistamisel 
võib hädaolukordade rakkerühm nõuda 
ravimi müügiloa hoidjatelt ja arendajatelt 
teavet ja andmeid ning osaleda nendega 
peetavates esialgsetes aruteludes. 
Hädaolukordade rakkerühm võib 
võimaluse korral kasutada ka mujalt kui 
kliinilistest uuringutest saadud 
terviseandmete vaatlusuuringuid, võttes 
arvesse nende usaldusväärsust. Selliste 
tundlike andmete kaitse tagamiseks 
kohaldatakse tipptasemel 
pseudonümiseerimist, sealhulgas 
krüpteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet teavitab koostöös riikide pädevate 
asutustega oma veebiportaali ja muude 
asjakohaste vahendite kaudu üldsust ja 
asjaomaseid huvirühmi hädaolukordade 
rakkerühma tööst.

Amet teavitab koostöös riikide pädevate 
asutustega oma veebiportaali spetsiaalses 
kohas ja muude asjakohaste vahendite 
kaudu üldsust ja asjaomaseid huvirühmi 
hädaolukordade rakkerühma tööst.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hädaolukordade rakkerühma poolt läbi 
viidavad menetlused on läbipaistvad 
koosoleku protokollide ja hääletuste 
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põhjal ning tehakse vajaduse korral 
üldsusele kättesaadavaks, kaasa arvatud 
lahkarvamused.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) koordineerib uute ravimite ravi 
tõhususe ja ohutuse sõltumatuid 
uuringuid, kasutades riigiasutuste 
käsutuses olevaid asjakohaseid andmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga moodustatakse ametis 
meditsiiniseadmete juhtrühm. Juhtrühm 
saab kokku kas füüsiliselt või korraldatakse 
kaugkohtumisi, kui on vaja valmistuda 
rahvatervise hädaolukorraks või selle ajal. 
Amet tagab rühmale sekretariaaditeenused.

1. Käesolevaga moodustatakse ametis 
meditsiiniseadmete juhtrühm. Juhtrühm 
saab korrapäraselt ja siis, kui olukord 
seda nõuab, kokku kas füüsiliselt või 
korraldatakse kaugkohtumisi, kui on vaja 
valmistuda rahvatervise hädaolukorraks või 
selle ajal. Amet tagab rühmale 
sekretariaaditeenused.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast rahvatervise hädaolukorra 
tunnistamist ja oma töörühmaga 
konsulteerimist võtab meditsiiniseadmete 
juhtrühm viivitamata vastu rahvatervise 
hädaolukorras esmatähtsateks seadmeteks 
peetavate seadmete loetelu (edaspidi 
„rahvatervise hädaolukorras kasutatavate 
esmatähtsate seadmete loetelu“). Vajadust 
mööda seda loetelu ajakohastatakse, kuni 
rahvatervise hädaolukord tunnistatakse 
lõppenuks.

1. Pärast rahvatervise hädaolukorra 
tunnistamist ja oma töörühmaga 
konsulteerimist võtab meditsiiniseadmete 
juhtrühm viivitamata vastu rahvatervise 
hädaolukorras esmatähtsateks seadmeteks 
peetavate seadmete loetelu (edaspidi 
„rahvatervise hädaolukorras kasutatavate 
esmatähtsate seadmete loetelu“). Loetelu 
võib sisaldada eri kategooriaid, kus 
esmatähtsaks liigitatud 
meditsiiniseadmetele antakse eri 
prioriteetsusastmed, kusjuures 
isikukaitsevahendite prioriteetsusaste on 
kõrgeim. Vajadust mööda seda loetelu 
ajakohastatakse, kuni rahvatervise 
hädaolukord tunnistatakse lõppenuks.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet avaldab rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
seadmete loetelu ja selle ajakohastatud 
versioonid oma veebiportaalis.

3. Amet avaldab rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
seadmete loetelu ja selle ajakohastatud 
versioonid oma veebiportaalis spetsiaalses 
kohas.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvatervise hädaolukorra kestel 1. Rahvatervise hädaolukorra kestel 
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esitab meditsiiniseadmete juhtrühm 
komisjonile ja artikli 23 lõike 1 punktis b 
osutatud allvõrgustikule regulaarselt 
aruandeid oma jälgimistulemuste kohta. 
Eelkõige annab ta teada rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
seadmete loetuelusse kantud 
meditsiiniseadmete võimalikust või 
tegelikust nappusest.

esitab meditsiiniseadmete juhtrühm 
komisjonile ja artikli 23 lõike 2 punktis a 
osutatud allvõrgustikule regulaarselt 
aruandeid oma jälgimistulemuste kohta. 
Eelkõige annab ta teada rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
seadmete loetuelusse kantud 
meditsiiniseadmete võimalikust või 
tegelikust nappusest.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjoni või artikli 23 lõike 2 
punktis b osutatud allvõrgustik seda 
taotleb, siis esitab meditsiiniseadmete 
juhtrühm oma järelduste põhjendamiseks 
koondandmed ja prognoosid nõudluse 
kohta. Sellega seoses teeb juhtrühm 
koostööd Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskusega, et saada 
epidemioloogilisi andmeid 
meditsiiniseadmete vajaduse 
prognoosimiseks, ning artiklis 3 osutatud 
ravimite juhtrühmaga, kui rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
seadmete loetuelusse kantud 
meditsiiniseadmeid kasutatakse koos 
ravimiga.

2. Kui komisjon seda taotleb, esitab 
meditsiiniseadmete juhtrühm oma 
järelduste põhjendamiseks koondandmed ja 
prognoosid nõudluse kohta. Sellega seoses 
teeb juhtrühm koostööd Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, 
et saada epidemioloogilisi andmeid 
meditsiiniseadmete vajaduse 
prognoosimiseks, ning artiklis 3 osutatud 
ravimite juhtrühmaga, kui rahvatervise 
hädaolukorras kasutatavate esmatähtsate 
seadmete loetuelusse kantud 
meditsiiniseadmeid kasutatakse koos 
ravimiga. Juhtrühm võib ka esitada 
käesolevas lõikes osutatud koondandmed 
ja prognoosid nõudluse kohta, kui artikli 
23 lõike 2 punktis a osutatud allvõrgustik 
seda taotleb.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kui lõigetes 3 ja 4 osutatud 
soovitusi ei võeta arvesse või ei rakendata, 
esitavad komisjon, liikmesriigid, 
meditsiiniseadmete tootjad, teavitatud 
asutused ja muud asjaomased üksused 
vajaduse korral sisulise põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrab rahvatervise hädaolukorras 
kasutatavate esmatähtsate seadmete loetelu 
koostamise korra;

(a) määrab rahvatervise hädaolukorras 
kasutatavate esmatähtsate seadmete loetelu 
koostamise ja prioriteetsusastmete 
kehtestamise korra ja kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötab välja elektroonilise jälgimise 
ja teatamise ühtlustatud süsteemid;

(b) töötab koostöös riiklike pädevate 
asutustega välja elektroonilise jälgimise ja 
teatamise ühtlustatud süsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koostab meditsiiniseadmete 
tootjate, volitatud esindajate ja teavitatud 
asutuste ühtsete kontaktpunktide 
nimekirja ja haldab seda;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) loob rahvatervise hädaolukorra 
ajaks esmatähtsate seadmete loetuelusse 
kantud meditsiiniseadmete tootjate ja 
teavitatud asutuste ühtsete kontaktpunktide 
allvõrgustiku ja haldab seda;

(a) loob rahvatervise hädaolukorra 
ajaks esmatähtsate seadmete loetuelusse 
kantud meditsiiniseadmete tootjate ja 
teavitatud asutuste ühtsete kontaktpunktide 
allvõrgustiku, mis põhineb kõigi 
meditsiiniseadmete tootjate jaoks määruse 
(EL) 2017/745 artiklis 33 ja määruse (EL) 
2017/746 artiklis 30 osutatud andmebaasi 
lisatavatel ühtsetel kontaktpunktidel, ja 
haldab seda;

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) olemasolevad varud;

Or. en
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) juba tarnitud kogused;

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ec) kavandatavad tarned;

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teeb vastavalt vajadusele koostööd 
kolmandate riikide ja asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
leevendada esmatähtsate seadmete 
loetuelusse kantud meditsiiniseadmete või 
nende komponentide võimalikku või 
tegelikku nappust, kui neid seadmeid või 
komponente imporditakse liitu ja 
võimalikul või tegelikul nappusel on 
rahvusvaheline mõju.

(e) teeb vastavalt vajadusele koostööd 
kolmandate riikide ja asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
leevendada esmatähtsate seadmete 
loetuelusse kantud meditsiiniseadmete või 
nende komponentide võimalikku või 
tegelikku nappust, kui neid seadmeid või 
komponente imporditakse liitu ja 
võimalikul või tegelikul nappusel on 
rahvusvaheline mõju, ning teatab nendest 
meetmetest ja saadud tulemustest 
meditsiiniseadmete juhtrühmale.

Or. en
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Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet teavitab koostöös riikide pädevate 
asutustega oma veebiportaali ja muude 
asjakohaste vahendite kaudu üldsust ja 
huvirühmi meditsiiniseadmete juhtrühma 
tööst.

Amet teavitab koostöös riikide pädevate 
asutustega oma veebiportaalis oleva 
spetsiaalse koha ja muude asjakohaste 
vahendite kaudu üldsust ja huvirühmi 
meditsiiniseadmete juhtrühma tööst.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meditsiiniseadmete juhtrühma poolt läbi 
viidavad menetlused on läbipaistvad 
koosoleku protokollide ja hääletuste 
põhjal ning tehakse vajaduse korral 
üldsusele kättesaadavaks, kaasa arvatud 
lahkarvamused.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakub eksperdirühmadele haldus- ja 
tehnilist tuge teaduslike arvamuste, 
seisukohtade ja nõuannete esitamisel;

(a) pakub eksperdirühmadele haldus-, 
teaduslikku ja tehnilist tuge teaduslike 
arvamuste, seisukohtade ja nõuannete 
esitamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29a
Kaitse küberrünnete eest

Ametil on turvalisuse kõrge tase 
küberrünnete vastu, et tagada ameti 
normaalne toimimine igal ajal ning 
eelkõige rahvatervise hädaolukordade ja 
ulatuslike sündmuste ajal liidu tasandil. 
Selleks koostab amet ELi institutsioonide 
ja ametite infoturbeintsidentidega tegeleva 
rühma juhendamisel ja abil küberrünnete 
ennetamise, avastamise, leevendamise ja 
neile reageerimise kava.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29b
Karistused

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse rikkumise korral kohaldatavad 
karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Kehtestatud karistused, sealhulgas 
rahalised karistused, peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad nimetatud 
normidest ja meetmetest komisjonile 
hiljemalt … [6 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist], samuti teatavad nad 
viivitamata kõigist neid mõjutavatest 
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hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikuandmed kooskõlas artikliga 
32;

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/6791a artikli 4 lõikes 1 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/17251b artikli 3 
lõikes 1 määratletud isikuandmed;

________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus 
nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, 
lk 39).

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon, amet ja liikmesriigid 
võivad vahetada konfidentsiaalset äriteavet 
ja vajadust mööda tervise kaitse eesmärgil 
isikuandmeid nende kolmandate riikide 
reguleerivate asutustega, kellega nad on 
sõlminud kahe- või mitmepoolse 
konfidentsiaalsuskokkuleppe.

5. Komisjon, amet ja liikmesriigid 
võivad vahetada konfidentsiaalset äriteavet 
ja vajadust mööda tervise kaitse eesmärgil 
isikuandmeid nende kolmandate riikide 
reguleerivate asutustega, kellega nad on 
sõlminud kahe- või mitmepoolse 
konfidentsiaalsuskokkuleppe. 
Isikuandmete edastamine kolmandatele 
riikidele toimub vastavalt määruse (EL) 
2018/1725 V peatükile.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30a
Läbivaatamine

Komisjon esitab 31. detsembriks 2026 ja 
seejärel igal aastal Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande ravimite pakkumise 
ja nõudluse toimimise kohta liidus ning 
eelmise perioodi jooksul esinenud 
nappuse kohta.
Komisjon esitab samuti 31. detsembriks 
2026 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande käesoleva määruse 
toimimise kohta, millele ta lisab vajaduse 
korral käesoleva määruse muutmiseks 
seadusandliku ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I, II ja III peatükki kohaldatakse alates ... 
[jõustumise kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V peatükki kohaldatakse alates ... 
[jõustumise kuupäev + 12 kuud].

Or. en
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SELETUSKIRI

COVID-19 pandeemia on andnud kaks vaieldamatut õppetundi. 

Esimene õppetund on seotud pandeemia päritoluga, mis on toonud esile ohud, mida loomade 
ja muude loodusvarade liigkasutamine ja bioloogilise mitmekesisuse kiirem vähenemine 
planeedil ning samuti kliimamuutuste mõjud põhjustavad inimeste tervisele.

Ligikaudu 70 % uutest haigustest ja peaaegu kõik teadaolevad pandeemiad on zoonoosid. 
Neid haigusi on viimase 60 aasta jooksul lisandunud ning inimtegevuse ja selle ökoloogilise 
jalajälje tõttu suureneb zoonootiliste patogeenide hulk üha enam. Muutused maakasutuses, 
metsade hävitamine, linnastumine, põllumajanduse laiendamine ja intensiivistamine, 
metsloomadega kaubitsemine ja tarbimisharjumused aitavad sellele oluliselt kaasa.

Nagu Maailma Terviseorganisatsioon on tunnistanud, põhjustavad loomadel ja inimestel 
nakkushaigusi suures osas samad mikroobid, mistõttu vaid ühes valdkonnas tehtavad 
jõupingutused ei suuda probleemi ära hoida ega kõrvaldada. COVID-19 pandeemia on seega 
selge näide vajadusest tugevdada terviseühtsuse lähenemisviisi rakendamist ELis, et 
saavutada paremaid tulemusi rahvatervise valdkonnas, sest nagu on osutatud programmis „EL 
tervise heaks“, on inimeste tervis seotud loomatervise ja keskkonnaga, mistõttu 
terviseohtudega tegelemise meetmetes tuleks neid kolme mõõdet arvesse võtta.

Teine õppetund on seotud pandeemia haldamisega ja järeldusega, et Euroopa ei olnud ei liidu 
ega ka liikmesriikide tasandil valmis sellise suure rahvatervise hädaolukorraga toime tulema. 
Vaatamata varasematele ohtudele ei olnud tervishoiustruktuurid selliseks olukorraks valmis, 
muu hulgas seetõttu, et 2008. aasta finantskriisi järel tehtud eelarvekärped vähendasid meie 
tervishoiusüsteemide kohanemisvõimet.

Viimastel kuudel oleme näinud, kuidas nii komisjon kui ka amet on pidanud looma ajutisi 
struktuure, et liikmesriigid saaksid pandeemiale paremini ja koordineeritumalt reageerida. 

Käesoleva määruse eesmärk on võtta arvesse saadud õppetunde, sealhulgas vajadust, et liit 
looks asjakohase institutsioonilise raamistiku, et tulla praeguse hädaolukorra sarnaste 
olukordadega toime improviseerimiseta. See raamistik peaks andma selged volitused ja 
tagama ELi institutsioonide aktiivsemale rollile õigusliku aluse. Määrus hõlmab kolme 
esimest terviseliitu käsitlevat ettepanekut, millest üks käsitleb tõsiste piiriüleste terviseohtude 
vastu võitlemise mehhanismi, millega reguleeritakse liidu tasandi tegevust valmisoleku, 
järelevalve, riskihindamise, varajase hoiatamise ja reageerimise valdkonnas. Teiste 
ettepanekutega suurendatakse Euroopa Ravimiameti ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse volitusi, mis on selle mehhanismi olulised tugisambad, tugevdades 
nendevahelist koordineerimist ja koostoimet. 

Pandeemiast saadud õppetunnid näitavad igal juhul seda, et ka tervishoiu valdkonnas on vaja 
rohkem Euroopa tasandil tegutsemist ning tuleb liikuda terviseliidu loomise suunas. Me kõik 
mäletame eri riikide mitmesuguseid esmaseid meetmeid, piiride sulgemist, abist keeldumist 
meditsiinitarvete nõudluse korral jne. See ei tohi enam korduda. 

Seepärast peaks ELil olema hädaolukordade ennetamise ja neile reageerimise struktuur, mis 
ameti puhul hõlmab järgmist:
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– institutsiooniline raamistik, mis koosneb ravimite juhtrühmast, meditsiiniseadmete 
juhtrühmast ja hädaolukordade rakkerühmast ning milles määratakse kindlaks, kes mida 
mis olukorras teeb;

– raamistik ravimite tarneahela jälgimiseks ja kontrollimiseks, milles määratakse kindlaks 
eri osaliste kohustused;

– esmatähtsate ravimite ja meditsiiniseadmete loetelude koostamine
– ning esmakordselt vajalike ravimite nappuse (shortage) ühine määratlus, mida Euroopa 

Parlament on nõudnud.

Nagu parlament on oma resolutsioonis ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise 
kohta nõudnud, peavad Euroopa tervishoiuasutused tingimata ühiselt määratlema nappuse, 
aga ka pakkumise ja nõudluse, sest probleemile saab leida asjakohaseid lahendusi ainult 
probleemi ühise määratlemise teel. Käesolev ettepanek on kooskõlas ameti ja ravimiametite 
juhtide tehtud ettepanekutega.

ELil peavad olema ka selged institutsioonilised struktuurid, näiteks juhtrühmad, mis suudavad 
horisontaalselt hinnata ravimite ja meditsiiniseadmete tootmis- ja tarneahela toimimist ning 
mis suudavad koordineerida reageerimist hädaolukordadele, et hoida ära COVID-19 
pandeemia ajal rakendatud ühepoolseid ja lühiajalisi meetmeid. Sellise olukorra puhul on 
kõige olulisem kooskõlastada ja jagada liikmesriikide, ELi institutsioonide ja tööstussektori 
teadmisi. Tervishoiutöötajate rolli tuleb seoses nende rühmadega tugevdada. 

Hädaolukordadele reageerimine eeldab ettevalmistusi ja võimaluste piires meetmete võtmist 
nappuse vältimiseks.

On selge, et kõnealune määrus üksi ei suuda lahendada sellist keerulist probleemi nagu 
ravimite nappus. Euroopa ravimistrateegias on esitatud mitu algatust, mida viiakse ellu 
lähiaastatel ja mis peaksid aitama ravimite nappusele igakülgselt reageerida nii seoses 
ravimite taskukohasuse, turu toimimise, konkurentsi, hinnakujunduse kui ka muude 
aspektidega.

Käesolev määrus on siiski kasulik vahend, mis võib tagada ja peaks tagama tarneahela 
toimimise läbipaistvuse ning mis võib pakkuda ja peaks pakkuma lahendusi tarneahela 
paremaks jälgimiseks, et hoida ära tervisealaste hädaolukordade esinedes kriitilist nappust.

Ettepanek luua ravimite pakkumise Euroopa andmebaas sai alguse eespool nimetatud 
parlamendi resolutsioonis esitatud üleskutsest tugevdada tarneahelat ja selle läbipaistvust. 
Ettepanek põhineb sellistel algatustel nagu projekt CISMED, mida rahastatakse liidu 
programmist „Euroopa horisont“. Sellest on saadud kasulikke õppetunde seoses 
narkootikumide tarneahela kontrolli- ja järelevalvesüsteemi rakendamisega. 

Kui soovime vältida ravimite nappust, peame tegutsema läbipaistvalt ja kasutama vahendeid, 
mis võimaldavad meil teada varude mahtu, asukohta ja haldajat ning võrrelda neid andmeid 
riiklikul ja ELi tasandil, et leida lahendusi ning andmeid kasutades teha prognoose ja ennetada 
võimalikke probleeme.

Sel viisil töötatakse välja kahetasandiline süsteem: riigi tasandil toimiv riiklik andmebaas, 
mida haldab liikmesriigi pädev asutus, ning ELi tasandil Euroopa Ravimiameti hallatav 
andmebaas, mis sisaldab riiklike andmebaaside andmeid. See peaks võimaldama teada 
tarnijate, apteekide ja haiglaapteekide pakkumist ja nõudlust, vooge, mahtusid ja rahuldamata 
nõudmisi.

Praegu on sobiv aeg ning tuleb ära kasutada ELi taaste- ja vastupidavusrahastust ning 
programmist „EL tervise heaks“ eraldatavaid vahendeid, et tugevdada tervishoiu- ja 
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seiresüsteeme.

Ettepaneku mahtu arvesse võttes on selle elluviimiseks ette nähtud piisavalt aega (4 aastat 
pärast määruse jõustumist).

Samuti oleme pidanud vajalikuks tugevdada hädaolukorraks valmisoleku osa, kuna määruse 
ettepaneku pealkirjas mainitakse seda, kuid tekstis ei käsitleda seda piisavalt. Seetõttu oleme 
teinud ettepaneku, et nii juhtrühmad kui ka rakkerühm tuleksid kokku hädaolukordadeks 
valmistumiseks, mitte ainult siis, kui hädaolukord on käes. 

Samuti oleme pidanud vajalikuks, et amet koostaks esmatähtsate ravimite loetelu, mis 
põhineb Maailma Terviseorganisatsiooni täiskasvanute ja laste oluliste ravimite näidisloetelul. 
Lisaks oleme seoses esmatähtsate ravimite loeteludega pidanud asjakohaseks, et need 
sisaldaksid eri kategooriaid, kus esmatähtsaks liigitatud ravimitele antakse eri 
prioriteetsusastmed. 

Samuti tuleks tugevdada sidemeid ravimite juhtrühma ja rakkerühma vahel, kelle tööd tuleks 
esmatähtsate ravimite loetuelu koostamisel või ajakohastamisel arvesse võtta.

Lisaks tuleks tähelepanu pöörata veterinaaria valdkonnale. Nagu eespool mainitud, 
põhjustavad loomadel ja inimestel nakkushaigusi suures osas samad mikroobid, mistõttu vaid 
ühes valdkonnas tehtavad jõupingutused ei suuda probleemi ära hoida ega kõrvaldada. 
Seetõttu peame vajalikuks tugevdada ravimite juhtrühma ja veterinaarravimite komitee 
koostoimet, et konsulteerida veterinaarravimite komiteega alati, kui hädaolukord on seotud 
zoonoosiga.

Meditsiiniseadmete osas soovisime säilitada ettevaatliku lähenemisviisi, sest komisjon ei ole 
esitanud mõjuhinnangut, kuna terviseliidu paketis sisalduvad ettepanekud on kiireloomulised. 
Ameti algne mandaat ei anna talle meditsiiniseadmetega seotud rolli ning seetõttu pole tal 
teadusasutust ega piisavat kogemust lisaks praegusele pandeemiale. Seda arvesse võttes 
oleme pidanud mõistlikuks piirduda sellega, mida komisjon on kavandanud seoses 
hädaolukorra alase koordineerimistööga.

Käesoleva ettepaneku ja tehtud muudatusettepanekutega olema püüdnud aidata ametil 
hädaolukordades kiiremini ja ohutumalt tegutseda ning teha koordineeritumalt koostööd 
liikmesriikide ja tööstussektoriga. Kui selline määrus oleks kehtinud enne pandeemiat, oleks 
mõningaid küsimusi, nagu ravimite nappus või uute raviviiside heakskiitmine, pandeemia ajal 
tõenäoliselt sujuvamalt käsitletud.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
European Economic and Social Committee - Ioannis Vardakastanis
DG SANTE
FEDIFAR, GIRP
Comité Permanent des Médecins Européens
TEVA
Affordable Medicines Europe
European Society of Intensive Care Medicine
EFPIA
European Medicines Agency
European Social Insurance Platform
PGEU
European Respiratory Society
Medicines for Europe
German Association of Pharmaceutical Parallel Distributors


