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Muudatusettepanek 14
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vee ja pinnase saastamine 
ravimite jäätmetega on kasvav 
keskkonna ja rahvatervise probleem. 
Tuleb võtta meetmeid, mis aitaksid  
vähendada võimalikku kahjulikku 
mõju kogu Euroopa keskkonnale, eriti 
pinnaveele, põhjaveele, joogiveele 
ning rahvatervisele. Seepärast tuleks 
võtta ka meetmeid selleks, et jälgida 
ravimite ebasoodsaid 
keskkonnamõjusid rahvatervisele ja 
keskkonnale. See ei tohi viia nende 
ravimite müügiloa tühistamiseni, mis 
on vajaliku eluohtlike ja tõsiste 
haiguste raviks.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Raviainetel on oma loomupäraste 
omaduste tõttu inimestele bioloogiline 
mõju ja neid töödeldakse sageli nii, et 
nad jäävad inimese keha läbides 
muutumatuks. Niisugune stabiilsus 
tähendab ka seda, et nad jäävad 
muutumatuks ka väljaspool inimese 
keha ja seeläbi võivad tekkida 
keskkonnaprobleemid, mis omakorda 
võivad ebasoodsalt mõjutada 
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rahvatervist. 
Pädevad asutused peaksid jälgima 
raviainete ebasoodsaid 
keskkonnamõjusid nii, et need lubavad 
ametil uuesti hinnata riski-
kasulikkuse vahekorda.

Or. en

Selgitus

Ravimi jäätmete probleem keskkonnas on hästi teada. See ei ole lihtsalt keskkonna kaitsmise 
küsimus, kuid keskkonna kaudu ka rahvatervise küsimus. Ravimiohutust tuleks laiendada 
ebasoodsatele keskkonnamõjudele. 

Muudatusettepanek 16
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ameti peamine ülesanne 
ravimiohutuse valdkonnas, mis on 
märgitud määruses (EÜ) nr 726/2004 
peaks säilitama ja edasi arendama eriti 
vastavalt Komisjoni ravimiohutuse 
andmebaasi ja andmete töötlemise 
võrgustikule (edaspidi viidatud kui 
Eudravigilance andmebaasile) ning
turvalisuse teadete kooskõlastamisele 
liikmesriikide poolt. 

(4) Ameti peamine ülesanne 
ravimiohutuse valdkonnas, mis on 
märgitud määruses (EÜ) nr 726/2004 
peaks säilitama ja edasi arendama eriti 
vastavalt Komisjoni ravimiohutuse 
andmebaasi ja andmete töötlemise 
võrgustikule (edaspidi viidatud kui 
Eudravigilance andmebaasile) ning 
turvalisuse teadete kooskõlastamisele 
liikmesriikide poolt ja teabe 
pakkumisele avalikkusele vastavalt 
turvalisuse küsimustes. 

Or. en

Selgitus

Tarbijatel on õigus saada enam teavet seoses ravimiohutusega ja ravimite riski-kasulikkuse 
vahekorraga. Ametil on oluline roll täita usaldusväärse, sõltumatu teabe allikana.
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Muudatusettepanek 17
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ameti peamine ülesanne 
ravimiohutuse valdkonnas, mis on 
märgitud määruses (EÜ) nr 726/2004 
peaks säilitama ja edasi arendama eriti 
vastavalt Komisjoni ravimiohutuse 
andmebaasi ja andmete töötlemise 
võrgustikule (edaspidi viidatud kui 
Eudravigilance andmebaasile) ning 
turvalisuse teadete kooskõlastamisele 
liikmesriikide poolt.

(4) Ameti peamine ülesanne 
ravimiohutuse valdkonnas, mis on 
märgitud määruses (EÜ) nr 726/2004 
peaks säilitama ja edasi arendama eriti 
vastavalt Komisjoni ravimiohutuse 
andmebaasi ja andmete töötlemise 
võrgustikule (edaspidi viidatud kui 
Eudravigilance andmebaasile) ning 
turvalisuse teadete kooskõlastamisele 
liikmesriikide poolt ja teabe 
pakkumisele avalikkusele vastavalt 
turvalisuse küsimustes. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 18
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eudravigilance andmebaasi on vaja 
säilitada ja tugevdada kui ühtainust 
sellise teabe kättesaamise punkti 
selleks, et lubada kõikidel pädevatel 
asutustel kätte saada ja ligi pääseda 
samaaegselt inimtervishoius 
kasutatavate ravimitega seotud 
ravimiohutuse teabele ühenduses ja 
seda jagada. Liikmesriigid ei peaks 
seetõttu kehtestama müügiloa 
omanikele ükskõik milliseid lisa 
aruandmise nõudeid. Andmebaas peaks 
olema täielikult ligipääsetav 

(5) Eudravigilance andmebaasi on vaja 
säilitada ja tugevdada kui ühtainust 
sellise teabe kättesaamise punkti 
selleks, et lubada kõikidel pädevatel 
asutustel kätte saada ja ligi pääseda 
samaaegselt inimtervishoius 
kasutatavate ravimitega seotud 
ravimiohutuse teabele Euroopa Liidus
ja seda jagada. Liikmesriigid ei peaks 
seetõttu kehtestama müügiloa 
omanikele ükskõik milliseid lisa 
aruandmise nõudeid. Selle asemel 
peaks Eudravigilance andmebaas 
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liikmesriikidele, Ametile ja komisjonile 
ning sobivas ulatuses müügiloa 
omanikele ja avalikkusele.

samaaegselt teatama asjakohastele 
liikmesriikidele aruannetest, mis on 
esitatud müügiloa omanike poolt.

Liikmesriigid peaksid toetama riiklike 
ja piirkondlike ravimiohutuse 
asjatundlikkuse keskuste arengut 
selleks, et tagada teabe kõrge kvaliteet. 
Riiklikud pädevad asutused peaksid 
kokku koondama aruanded nendelt 
keskustelt ning siis peaksid nad 
andmed üle viima Eudravigilance 
andmebaasi. 
Andmebaas peaks olema täielikult 
ligipääsetav liikmesriikidele, Ametile ja 
komisjonile ning sobivas ulatuses 
müügiloa omanikele ja avalikkusele. 

Or. en

Selgitus

Kohalikud ja riiklikud ravimiohutuse ekspertide meeskonnad on rahvastiku lähedal ja õiges 
kohas selleks, et koguda kokku ja tõlgendada korrektselt teavet ravimite ebasoodsate mõjude 
jaoks (keele, kultuuri, elustiili tõttu). Patsiendid, tervishoiutöötajad nagu ka müügiloa 
omanikud hakkavad aru andma ravimite ebasoodsatest mõjudest kolmele riiklikule ja 
kohalikule ravimiohutuse keskusele selleks, et tagada Eudravigilance andmebaasi üleviidud 
teabe kõrge kvaliteet. Vastasel juhul ei ole võimalik teavet tõlgendada korrektselt ja see 
kaotab oma kvaliteedi.

Muudatusettepanek 19
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tagamaks kõikidele pädevatele 
asutustele võimaluse ühel ja samal ajal 
saada, näha ja jagada ravimiohutusalast 
teavet ühenduses müügiloa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kohta, tuleks muuta andmebaas 

(5) Tagamaks kõikidele pädevatele 
asutustele võimaluse ühel ja samal ajal 
saada, näha ja jagada ravimiohutusalast 
teavet ühenduses müügiloa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kohta, tuleks muuta andmebaas 
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Eudravigilance sellise teabe ühtseks 
vastuvõtupunktiks ja seda tugevdada. 
Seega ei tohiks liikmesriigid esitada 
müügiloa omanikule muid 
aruandlusnõudeid. Liikmesriikidel, 
ravimiametil ja komisjonil peaks olema 
täielik juurdepääs kõnealusele 
andmebaasile; vajalikus ulatuses 
juurdepääs tuleks tagada ka müügiloa 
omanikele ja üldsusele.

Eudravigilance sellise teabe ühtseks 
vastuvõtupunktiks ja seda tugevdada. 
Seega ei tohiks liikmesriigid esitada 
müügiloa omanikule muid 
aruandlusnõudeid. Liikmesriikidel, 
ravimiametil ja komisjonil peaks olema 
täielik juurdepääs kõnealusele 
andmebaasile; vajalikus ulatuses 
juurdepääs tuleks tagada ka müügiloa 
omanikele ja üldsusele kõigis Euroopa 
Liidu ametlikes keeltes. 

Or. ro

Muudatusettepanek20
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tagamaks kõikidele pädevatele 
asutustele võimaluse ühel ja samal ajal 
saada, näha ja jagada ravimiohutusalast 
teavet ühenduses müügiloa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kohta, tuleks muuta andmebaas 
Eudravigilance sellise teabe ühtseks 
vastuvõtupunktiks ja seda tugevdada. 
Seega ei tohiks liikmesriigid esitada 
müügiloa omanikule muid 
aruandlusnõudeid. 

(5) Tagamaks kõikidele pädevatele 
asutustele võimaluse ühel ja samal ajal 
saada, näha ja jagada ravimiohutusalast 
teavet ühenduses müügiloa saanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kohta, tuleks muuta andmebaas 
Eudravigilance sellise teabe ühtseks 
vastuvõtupunktiks ja seda tugevdada. 
Seega ei tohiks liikmesriigid esitada 
müügiloa omanikule muid 
aruandlusnõudeid. 

Siiski tuleks asjaomaseid liikmesriike 
teavitada samal ajal andmebaasi 
Eudravigilance kaudu müügiloa 
omanike saadetud aruannetest.
Kvaliteetse teabe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid toetama riiklike ja 
piirkondlike ravimiohutuse järelevalve 
keskuste asjatundlikkuse arendamist. 
Riiklikud pädevad asutused peaksid 
koguma kõnealustelt keskustelt 
aruandeid ja edastama andmed 
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andmebaasile Eudravigilance.
Liikmesriikidel, ravimiametil ja 
komisjonil peaks olema täielik 
juurdepääs kõnealusele andmebaasile; 
vajalikus ulatuses juurdepääs tuleks 
tagada ka müügiloa omanikele ja 
üldsusele.

Liikmesriikidel, ravimiametil ja 
komisjonil peaks olema täielik 
juurdepääs kõnealusele andmebaasile; 
vajalikus ulatuses juurdepääs tuleks 
tagada ka müügiloa omanikele ja 
üldsusele.

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eudravigilance andmebaasi on vaja 
säilitada ja tugevdada kui ühtainust 
sellise teabe kättesaamise punkti 
selleks, et lubada kõikidel pädevatel 
asutustel kätte saada ja ligi pääseda 
samaaegselt inimtervishoius 
kasutatavate ravimitega seotud 
ravimiohutuse teabele ühenduses ja 
seda jagada. Liikmesriigid ei peaks 
seetõttu kehtestama müügiloa 
omanikele ükskõik milliseid lisa 
aruandmise nõudeid. Selle asemel 
peaks Eudravigilance andmebaas 
samaaegselt teatama asjaomastele 
liikmesriikidele aruannetest, mis on 
esitatud müügiloa omanike poolt. 
Andmebaas peaks olema täielikult 
ligipääsetav liikmesriikidele, Ametile ja 
komisjonile ning sobivas ulatuses 
müügiloa omanikele ja avalikkusele. 

(5) Eudravigilance andmebaasi on vaja 
säilitada ja tugevdada kui ühtainust 
sellise teabe kättesaamise punkti 
selleks, et lubada kõikidel pädevatel 
asutustel kätte saada ja ligi pääseda 
samaaegselt inimtervishoius 
kasutatavate ravimitega seotud 
ravimiohutuse teabele liidus ja seda 
jagada. Liikmesriigid ei peaks seetõttu 
kehtestama müügiloa omanikele 
ükskõik milliseid lisa aruandmise 
nõudeid. Selle asemel peaks 
Eudravigilance andmebaas samaaegselt 
teatama asjaomastele liikmesriikidele 
aruannetest, mis on esitatud müügiloa 
omanike poolt. Liikmesriigid peaksid 
toetama riiklike ja piirkondlike 
ravimiohutuse asjatundlikkuse 
keskuste arengut selleks, et tagada 
teabe kõrge kvaliteet. Riiklikud 
pädevad asutused peaksid kokku 
koondama aruanded nendelt 
keskustelt ning siis peaksid nad 
andmed üle viima Eudravigilance 
andmebaasi. 
Andmebaas peaks olema täielikult 
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ligipääsetav liikmesriikidele, Ametile ja 
komisjonile ning sobivas ulatuses 
müügiloa omanikele ja avalikkusele. 

Or. en

Muudatusettepanek 22
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ravimiohutuse järelevalve 
läbipaistvuse suurendamiseks peaks 
ravimiamet looma Euroopa 
ravimiohutuse veebiportaali ning seda 
käigus hoidma. 

(6) Ravimiohutuse järelevalve 
läbipaistvuse suurendamiseks peaks 
ravimiamet looma Euroopa 
ravimiohutuse veebiportaali ning seda 
käigus hoidma kõigis Euroopa Liidu 
ametlikes keeltes.

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sobilik on luua uus teaduslik 
komitee Ametis, ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee selleks, et tagada 
ravimiohutuse hindamiseks vajalike 
asjatundlikkuse ja allikate 
kättesaadavus Euroopa Liidu tasandil. 
Nimetatud komitee koosseisu peaksid 
kuuluma sõltumatud teaduseksperdid, 
kes on pädevad ravimiohutuse 
valdkonnas, sealhulgas riskide 
kindlakstegemise, hindamise, 
minimeerimise ja nendest teatamise 

(7) Sobilik on luua uus teaduslik 
komitee Ametis, ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee selleks, et tagada 
ravimiohutuse hindamiseks vajalike 
asjatundlikkuse ja allikate 
kättesaadavus ELi tasandil. 
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küsimustes, samuti loa saamise järel 
tehtavate ohutusuuringute ja 
ravimiohutusauditi korraldamise alal.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee sõltumatut asjatundlikkust on vaja suurendada seoses 
koordineerimisgrupiga. Koordineerimisgrupp ei ole ravimiohutuse alane rühmitus – nende 
osa on tasakaalustada riske ja kasulikkust. 

Muudatusettepanek 24
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tagamaks ühenduse tasandil 
ravimiohutuse hindamiseks vajaliku 
eksperdiabi ja vahendite 
kättesaadavuse, on asjakohane 
moodustada ravimiameti raames uus 
teaduskomitee – ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee. 
Nimetatud komitee koosseisu peaksid 
kuuluma sõltumatud teaduseksperdid, 
kes on pädevad ravimiohutuse 
valdkonnas, sealhulgas riskide 
kindlakstegemise, hindamise, 
minimeerimise ja nendest teatamise 
küsimustes, samuti loa saamise järel 
tehtavate ohutusuuringute ja 
ravimiohutusauditi korraldamise alal.

(7) Tagamaks ühenduse tasandil 
ravimiohutuse hindamiseks vajaliku 
eksperdiabi ja vahendite 
kättesaadavuse, on asjakohane 
moodustada ravimiameti raames uus 
teaduskomitee – ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee. Nimetatud 
komitee koosseisu peaks kuuluma üks 
liige igast liikmesriigist ja seitse 
komisjoni nimetatud liiget, kellest üks 
on tervishoiutöötajate esindaja ja üks 
patsientide esindaja. Liikmed peaksid 
olema pädevad ravimiohutuse 
valdkonnas, sealhulgas riskide 
kindlakstegemise, hindamise, 
minimeerimise ja nendest teatamise 
küsimustes, samuti loa saamise järel 
tehtavate ohutusuuringute ja 
ravimiohutusauditi korraldamise alal.

Or. it

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee peab olema täiesti esindav, nii et igal liikmesriigil ja ka 
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tervishoiutöötajatel ja patsientidel peab olema õigus oma esindaja isikus osaleda aruteludes 
ja ennast sõltumatult väljendada.

Muudatusettepanek 25
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tagamaks ühenduse tasandil 
ravimiohutuse hindamiseks vajaliku 
eksperdiabi ja vahendite 
kättesaadavuse, on asjakohane 
moodustada ravimiameti raames uus 
teaduskomitee – ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee. 
Nimetatud komitee koosseisu peaksid 
kuuluma sõltumatud teaduseksperdid, 
kes on pädevad ravimiohutuse 
valdkonnas, sealhulgas riskide 
kindlakstegemise, hindamise, 
minimeerimise ja nendest teatamise 
küsimustes, samuti loa saamise järel 
tehtavate ohutusuuringute ja 
ravimiohutusauditi korraldamise alal.

(7) Tagamaks ühenduse tasandil 
ravimiohutuse hindamiseks vajaliku 
eksperdiabi ja vahendite 
kättesaadavuse, on asjakohane 
moodustada ravimiameti raames uus 
teaduskomitee – ravimiohutuse kasu ja 
riski vahekorra hindamise
nõuandekomitee. Nimetatud komitee 
koosseisu peaksid kuuluma sõltumatud 
teaduseksperdid, kes on pädevad 
ravimiohutuse valdkonnas, sealhulgas 
riskide kindlakstegemise, hindamise, 
minimeerimise ja nendest teatamise 
küsimustes, samuti loa saamise järel 
tehtavate ohutusuuringute ja 
ravimiohutusauditi korraldamise alal.
(See muudatus on tehtud läbivaatamisel 
oleva õigusakti teksti kohta tervikuna; 
selle vastuvõtmine eeldab tehnilisi 
kohandusi terves tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Nimetus „ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee” on liiga kitsas ega võta arvesse 
vajadust ravimi kasu ja riski vahekorra analüüsimist, rõhutades riskianalüüsi eraldivõetuna. 
Komitee vastutusala on ometi „kõik ravimite ohutuse järelevalvega seotud küsimused” 
(ettepanek võtta vastu määrus, artikkel 1, punkt 12).
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Muudatusettepanek 26
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ametipoolseid ravimiohutuse 
tegevusi peaks adekvaatselt rahastama 
selleks, et kaitsta rahvatervist. 

Tuleb kehtestada säte müügiloa 
omanike maksustamiseks, et korjata 
tasusid selleks, et võimaldada 
adekvaatset ravimiohutuse tegevuste 
rahastamist. Nende koondatud 
rahastamiste juhtimine peaks olema 
püsivalt haldusnõukogu kontrolli all 
selleks, et tagada Ameti sõltumatus. 

(11) Ameti poolseid ravimiohutuse 
tegevusi peaks adekvaatselt rahastama 
selleks, et kaitsta rahvatervist. 

Or. en

Selgitus

Tarbijatel on õigus saada rohkem teavet seoses ravimiohutusse puutuvaga ja nende ravimite 
kasulikkuse/riski vahekorraga. Ametil on oluline roll täita usaldusväärse, sõltumatu teabe 
allikana. 

Muudatusettepanek 27
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ametipoolseid ravimiohutuse 
tegevusi peaks adekvaatselt rahastama 
selleks, et kaitsta rahvatervist. 

Tuleb kehtestada säte müügiloa 
omanike maksustamiseks, et korjata 
tasusid selleks, et võimaldada 
adekvaatset ravimiohutuse tegevuste 
rahastamist. Nende koondatud 

(11) Ametipoolseid ravimiohutuse 
tegevusi peaks adekvaatselt rahastama 
selleks, et kaitsta rahvatervist. 



AM\803329ET.doc 13/55 PE438.413v01-00

ET

rahastamiste juhtimine peaks olema 
püsivalt haldusnõukogu kontrolli all 
selleks, et tagada Ameti sõltumatus. 

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse tegevusi peaks rahastama riik mitte ainult selleks, et tagada nende sõltumatus, 
kuid ka sellepärast, et liikmesriigid on need, kes kannavad kulusid, mis on seotud haiguste ja 
suremiste kõrvalmõjudega. Vastavalt Euroopa Komisjonile „hinnatakse, et 5% kõikidest 
haiglasse vastuvõtmistest on tingitud ravimite kõrvaltoimetest, 5% kõikidest haiglate 
patsientidest kannatavad kõrvaltoimete all ja kõrvaltoimed on viiendik kõige tüüpilisematest 
surma põhjustest haiglates”. Ravimiohutuse tegevuste riiklikku rahastamist peaks vaatlema 
kui investeeringut.

Muudatusettepanek 28
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ametipoolseid ravimiohutuse 
tegevusi peaks adekvaatselt rahastama 
selleks, et kaitsta rahvatervist. 

Tuleb kehtestada säte müügiloa 
omanike maksustamiseks, et korjata 
tasusid selleks, et võimaldada 
adekvaatset ravimiohutuse tegevuste 
rahastamist. Nende koondatud 
rahastamiste juhtimine peaks olema 
püsivalt haldusnõukogu kontrolli all 
selleks, et tagada Ameti sõltumatus.

(11) Ametipoolseid ravimiohutuse 
tegevusi peaks adekvaatselt rahastama 
selleks, et kaitsta rahvatervist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda teatama kõikidest selliste 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest 
ning ravimiamet peaks kandma hoolt 
kõnealuste ravimite üldsusele avaldatud 
nimekirja ajakohastamise eest.

(15) Ükskõik millise uue ravimi puhul, 
mis on turul olnud vähem kui kolm 
aastat või kui ravimile on müügiluba 
antud loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda teatama kõikidest selliste 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest 
ning ravimiamet peaks kandma hoolt 
kõnealuste ravimite üldsusele avaldatud 
nimekirja ajakohastamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda teatama kõikidest selliste 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest 
ning ravimiamet peaks kandma hoolt 
kõnealuste ravimite üldsusele avaldatud 

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda teatama kõikidest selliste 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest 
ning ravimiamet peaks kandma hoolt 
kõnealuste ravimite üldsusele avaldatud 
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nimekirja ajakohastamise eest. nimekirja ajakohastamise eest. 
Patsientide koostatud teated tuleb alati 
esitada tervishoiutöötaja vahendusel.

Or. es

Muudatusettepanek 31
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid on vaja 
julgustada, et nad teataksid kõikidest 
selliste ravimite kõrvaltoimetest ja 
avalikult kättesaadavat nimekirja 
selliste ravimite kohta peab värskena 
hoidma Euroopa Ravimiamet, mis on 
rajatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004 määrusega (EÜ) nr 
726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi viidatud kui 
„ravimiamet”).

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul pidevalt jälgida. . 
Nagu kõigi ravimite puhul on vaja 
patsiente ja tervishoiutöötajaid
julgustada, et nad teataksid kõikidest 
selliste ravimite kõrvaltoimetest ja 
avalikult kättesaadavat nimekirja 
selliste ravimite kohta peab värskena 
hoidma Euroopa Ravimiamet, mis on 
rajatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004 määrusega (EÜ) nr 
726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi viidatud kui 
„ravimiamet”).

Or. en

Selgitus

Järgimisega on suur probleem, millel on tõsised tagajärjed patsiendi tervisele, koormates 
riiklikku tervishoiusüsteemi. Sellised sõnad võivad edaspidi patsiendid ravi järgimisest 
eemale peletada ja kaudselt mõjutada võimalikest kõrvaltoimetest teavitamist toodete kohta, 
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mis ei sisaldu selle kategooria toodete hulgas. Patsiente ja tervishoiutöötajaid peaks 
julgustama, et nad teavitaksid kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest. 

Muudatusettepanek 32
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda teatama kõikidest selliste 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest
ning ravimiamet peaks kandma hoolt 
kõnealuste ravimite üldsusele avaldatud 
nimekirja ajakohastamise eest.

(15) Ükskõik millise uue ravimi puhul, 
mis on turul olnud vähem kui kolm 
aastat või kui ravimile on müügiluba 
antud loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui 
kõnealuse ravimi suhtes on esitatud 
nõudeid või piiranguid seoses selle 
ohutu ja tõhusa kasutamisega, tuleks 
seda ravimit turul intensiivselt jälgida. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda teatama kõikidest selliste 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest , 
mis on tähistatud musta kolmnurgaga 
▼ ja vastava selgitava lausega toote 
omaduste kokkuvõttes ja patsiendi 
infolehel, ning ravimiamet peaks 
kandma hoolt kõnealuste ravimite 
üldsusele avaldatud nimekirja 
ajakohastamise eest.

Or. en

Selgitus

Kindlad hoiatused kõigi uute müügiloa saanud toodete nagu ka intensiivselt jälgitud ravimite 
osas aitavad nii tervishoiutöötajatel kui ka patsientidel tuvastada äsja turul müügiloa saanud 
ravimeid lühema perioodi jooksul kui seda on kolm aastat ja see suurendaks nende teadlikkust 
iga ilmneda võivast kõrvaltoimest teavitamise osas.
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Muudatusettepanek 33
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a). Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995 direktiivi 95/46/EÜ 
(üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta)1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000 määruse (EÜ) nr 
45/2001 (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning 
selliste andmete vaba liikumise 
kohta)2 kohaldamist. Et ennetada, 
avastada ja hinnata ravimite 
kahjulikku mõju ning määratleda 
riske ja tegutseda nende 
vähendamiseks ja suurendada 
ravimite kasulikkust, eesmärgiga 
kindlustada rahvatervis, peaks 
võimalik peaks olema töödelda 
isikuandmeid Eudravigilance 
süsteemis, samas kui järgitakse ELi 
andmekaitsealaseid õigusakte .
1EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

2EÜT L 8, 12.1.2001, l 1.

Or. en

Selgitus

Ettepanek puudutab eriti tundlikke isikuandmeid, mis peaksid olema täielikult kaitstud. Vaata 
samuti Euroopa andmekaitseinspektori 2009. aasta aprilli arvamust.
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Muudatusettepanek 34
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt -1 (uus)
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 3 - lõige 2 - punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 2 punkt b asendatakse 
järgnevaga: 
(b) taotleja näitab, et ravim 
moodustatakse märkimisväärse 
terapeutilise, teadusliku ja tehnilise 
innovatsiooni tulemusena või et 
müügiloa andmine kooskõlas selle 
määrusega on patsiendi huvides või 
võib tulemuseks anda EL tasandil 
patsientide või loomade ravimite 
parema kättesaadavuse.

Or. en

Selgitus

Praktika on näidanud, et olemasoleva sõnastuse tulemus on see, et kesksed müügiloa andjad 
keelduvad müügiloa andmisest, kuna nad ei saa patsientide huvidest piisavalt aru. See 
praktika on kahetsusväärne ravimite kättesaadavuse tõttu, mis on eriti probleemiks 
väiksemates liikmesriikides. Seepärast peaks olema selge, et iga parandus seoses ravimite 
kättesaadavusega peaks õigustama ligipääsu tsentraliseeritud menetlusele.

Muudatusettepanek 35
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 1
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 5 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 5 lõikele 2 lisatakse 
järgmine lause:

(1) Artikli 5 lõikele 2 lisatakse 
järgmine lause:

„Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab teda artikli 

„Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab teda artikli 
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56 lõike 1 punktis aa nimetatud 
ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee.”

56 lõike 1 punktis aa nimetatud 
ravimiohutusalase kasu ja riski 
vahekorra hindamise
nõuandekomitee.”

(See muudatus on tehtud läbivaatamisel 
oleva õigusakti teksti kohta tervikuna; 
selle vastuvõtmine eeldab tehnilisi 
kohandusi terves tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Nimetus „ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee” on liiga kitsas ega võta arvesse 
vajadust ravimi kasu ja riski vahekorra analüüsimise järele, rõhutades riskianalüüsi 
eraldivõetuna. Komitee vastutusala on ometi „kõik ravimite ohutuse järelevalvega seotud 
küsimused” (ettepanek võtta vastu määrus, artikkel 1 punkt 12).

Muudatusettepanek 36
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 1
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 5 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab teda artikli 
56 lõike 1 punktis aa nimetatud 
ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee.”

„Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab teda artikli 
56 lõike 1 punktis aa nimetatud 
ravimiohutuse komitee.”

Or. en

Selgitus

Horisontaalset muudatust nõuti kogu ettepaneku vältel. Ettepanek asutab Euroopa 
ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee ja sellele usaldatakse olulised ravimiohutuse 
ülesanded, kuid ainult nõuandvas rollis, mitte volitusega. Komitee rolli on vaja tugevdada ja 
see peaks peegelduma selle nimes.
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Muudatusettepanek 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 4
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 10a - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast müügiloa andmist võib amet 
nõuda, et müügiloa omanik korraldaks 
müügiloa saamise järgse 
ohutusuuringu, kui loa saanud ravimi 
ohutuse suhtes on kahtlust. Nõue 
esitatakse kirjalikult, see peab 
sisaldama üksikasjalikku põhjendust, 
samuti uuringu eesmärke ning selle 
läbiviimise ja tulemuste esitamise 
tähtaegu.

1. Pärast müügiloa andmist võib amet 
nõuda, et müügiloa omanik korraldaks 
müügiloa saamise järgse 
ohutusuuringu, kui loa saanud ravimi 
ohutuse suhtes on kahtlust. Nõue 
esitatakse kirjalikult, see peab 
sisaldama üksikasjalikku ja 
teaduslikult tõendatud põhjendust, 
samuti uuringu eesmärke ning selle 
läbiviimise ja tulemuste esitamise 
tähtaegu.

Or. fr

Selgitus

Kui nõutakse müügiloa saamise järgselt täiendavat ohutusuuringut, siis peaks see nõue olema 
teaduslikult põhjendatud. Komisjoni ettepanek ei olnud selles punktis piisavalt täpne. 

Muudatusettepanek 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 4
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 10a - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa omaniku antud selgituste 
põhjal teeb komisjon otsuse, kas nõue 
tühistada või seda kinnitada. Kui 
komisjon nõuet kinnitab, tuleb 
müügiluba muuta ja lisada sellesse 
müügiloa omamise tingimusena 

3. Müügiloa omaniku antud selgituste 
põhjal teeb komisjon otsuse, kas nõue 
tühistada või seda kinnitada. Kui 
komisjon nõuet kinnitab, tuleb 
müügiluba muuta ja lisada sellesse 
müügiloa omamise tingimusena 
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kõnealune nõue ning ajakohastada 
asjakohasel viisil riskijuhtimissüsteemi.

kõnealune nõue ning ajakohastada 
asjakohasel viisil riskijuhtimissüsteemi. 
Igal juhul peab komisjon nii nõude 
kinnitamise kui ka tühistamise korral 
oma otsuse põhjust üksikasjalikult 
selgitama ja otsus registreeritakse 
nõuetekohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 5 b
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 14 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast pikendamist on müügiloa 
kehtivus tähtajatu, välja arvatud juhul, 
kui riiklik pädev asutus otsustab 
ravimiohutuse järelevalvest või 
ebapiisavast kokkupuutest tootega
tingitud põhjustel pikendada luba 
veelkord viieks aastaks vastavalt lõikele 
2.” 

3. Pärast pikendamist on müügiloa 
kehtivus tähtajatu, välja arvatud juhul, 
kui pädev asutus otsustab 
ravimiohutuse järelevalvest tingitud 
põhjustel pikendada luba veelkord 
viieks aastaks vastavalt lõikele 2.” 

Or. en

Selgitus

Tasakaalus ja lihtsate lähenemiste kasulikkus, mille poole püüeldakse olemasolevas 
ettepanekus, tuleks säilitada. Uus ettepanek ei peaks regresseeruma täiendustes, mida 
tutvustati ravimite seadusandluse eelmistes redigeerimistes, mille eesmärgiks oli vähendada 
uuendatud toimingute arvu. Algne sõnastus, mis puudutab otsuseid tegevaid asutusi, peaks 
säilima.
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Muudatusettepanek 40
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 5 c
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 14 - lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„8. Erandlikel asjaoludel ning pärast 
taotlejaga konsulteerimist võib loa 
andmise siduda nõudega, et taotleja 
peab täitma teatavad tingimused, mis 
on eelkõige seotud kõnealuse ravimi 
ohutusega, pädevate asutuste 
teavitamisega kõigist selle 
kasutamisega seotud vahejuhtumitest ja 
võetavate meetmetega. Sellise loa võib 
anda üksnes juhul, kui taotleja suudab 
näidata, et objektiivsetel ja 
tõendatavatel põhjustel ei ole tal 
võimalik esitada täielikke andmeid 
kõnealuse ravimi tõhususe ja ohutuse 
kohta tavapärastes kasutustingimustes; 
nimetatud loa andmine peab toetuma 
ühele direktiivi 2001/83/EÜ I lisas 
sätestatud põhjendustest. Loa 
pikendamine seotakse nimetatud 
tingimuste iga-aastase 
läbivaatamisega.”.

„8. Erandlikel asjaoludel ning pärast 
taotlejaga konsulteerimist võib loa 
andmise siduda nõudega, et taotleja 
võtaks kasutusele kindlad menetlused, 
mis on eelkõige seotud kõnealuse 
ravimi ohutusega, pädevate asutuste 
teavitamisega kõigist selle 
kasutamisega seotud vahejuhtumitest ja 
võetavate meetmetega. Sellise loa võib 
anda üksnes juhul, kui taotleja suudab 
näidata, et objektiivsetel ja 
tõendatavatel põhjustel ei ole tal 
võimalik esitada täielikke andmeid 
kõnealuse ravimi tõhususe ja ohutuse 
kohta tavapärastes kasutustingimustes; 
nimetatud loa andmine peab toetuma 
ühele direktiivi 2001/83/EÜ I lisas 
sätestatud põhjendustest. Loa 
pikendamine seotakse nimetatud 
tingimuste iga-aastase 
läbivaatamisega.”

Or. en

Selgitus

Olemasoleva seadusandluse sõnastamine tagab rangemad kriteeriumid ja parema tarbija 
kaitsmise ennatliku müügiloa riski vastu. 

Muudatusettepanek 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 21 - lõige 2 - lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõue esitatakse kirjalikult, see peab 
sisaldama üksikasjalikku põhjendust 
ning riskijuhtimissüsteemi 
üksikasjaliku kirjelduse esitamise 
tähtaega.

Nõue esitatakse kirjalikult, see peab 
sisaldama üksikasjalikku ja 
teaduslikult tõendatud põhjendust ning 
riskijuhtimissüsteemi üksikasjaliku 
kirjelduse esitamise tähtaega.

Or. fr

Selgitus

Kui nõutakse riskijuhtimissüsteemi üksikasjalikku kirjeldust, siis peaks see nõue olema 
teaduslikult põhjendatud. Komisjoni ettepanek ei olnud selles punktis piisavalt täpne.

Muudatusettepanek 42
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 23 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kinnitab ja avaldab intensiivse 
jälgimise all olevate inimtervishoius 
kasutatavate ravimite nimekirja.

Amet kinnitab ja avaldab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
nimekirja.

Or. en

Selgitus

Materjalide ja toodete nimekirjale, mis vastavad kindlatele tingimustele ja nõuetele, ei tohiks 
viidata kui „intensiivse järelevalve all” olevatele, kuna erinevatel ravimitel ei peaks olema 
erinevaid järelevalve tasemeid ja sellised sõnad võivad patsiendid ravi järgimisest eemale 
peletada. 
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Muudatusettepanek 43
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 24 - lõige 2 - lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiametil tuleks töötada koos 
organisatsioonidega, mis esindavad 
tervishoiutöötajaid, patsiente ja 
tarbijaid selleks, et määratleda „sobiv 
juurdepääsu tasand”. 

Or. en

Selgitus

On teretulnud, et avalikkusele ja tervisehoiutöötajatele tagatakse sobiv juurdepääs 
Eudravigilance andmebaasi. Siiski selleks, et tagada, et see on patsiendile orienteeritud ning 
vastab patsientide teabe tegelikele vajadustele, on vajalik „sobivat juurdepääsu tasandit” 
määratledes pidada nõu patsientide ja tarbijate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 44
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 24 - lõige 2 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide pädevatele asutustele, 
ametile ja komisjonile tagatakse täielik 
juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilance. Müügiloa omanikele 
tagatakse juurdepääs kõnealusele 
andmebaasile vajalikus ulatuses, et neil 
oleks võimalik täita oma 
ravimiohutusalaseid kohustusi.

2. Liikmesriikide pädevatele asutustele, 
ametile ja komisjonile tagatakse täielik 
juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilance. Müügiloa omanikele 
tagatakse juurdepääs kõnealusele 
andmebaasile vajalikus ulatuses, et neil 
oleks võimalik täita oma 
ravimiohutusalaseid kohustusi. 
Ravimimet peaks töötama koos 
sidusrühmadega, kaasa arvatud 
uurimisasutused, tervishoiutöötajad, 
patsiendid ja tarbijate 
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organisatsioonid selleks, et määratleda 
„sobiv juurdepääsu tasand” 
Eudravigilance andmebaasile.

Or. en

Selgitus

Nõupidamise kõikide sidusrühmade osalemisel peaks ravimiamet läbi viima selleks, et hinnata 
ja määratleda sobiv juurdepääsu tasand Eudravigilance andmebaasi.

Muudatusettepanek 45
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 24 - lõige 2 - lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kannab hoolt, et 
tervishoiutöötajatel ja üldsusel oleks 
asjakohases ulatuses juurdepääs 
andmebaasile Eudravigilance, 
kusjuures tuleb tagada isikuandmete 
kaitse.

Amet kannab hoolt, et 
tervishoiutöötajatel ja üldsusel oleks 
täielik juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilance, kusjuures tuleb tagada 
isikuandmete kaitse.

Andmebaasi Eudravigilance andmed 
tehakse üldsusele kättesaadavaks 
koondkujul koos selgitusega, kuidas 
neid andmeid tõlgendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 24 - lõige 2 - lõigud 2 ja 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kannab hoolt, et 
tervishoiutöötajatel ja üldsusel oleks 
asjakohases ulatuses juurdepääs 
andmebaasile Eudravigilance, 
kusjuures tuleb tagada isikuandmete 
kaitse.

Andmebaasi Eudravigilance andmed 
tehakse üldsusele kättesaadavaks 
koondkujul koos selgitusega, kuidas 
neid andmeid tõlgendada. 

Amet kannab hoolt, et 
tervishoiutöötajatel ja üldsusel oleks 
juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilance, kusjuures tuleb tagada 
isikuandmete kaitse. Ravimiamet teeb 
tervishoiutöötajaid, patsiente ja 
tarbijaid esindavate 
organisatsioonidega koostööd, et 
määratleda „sobiv juurdepääsu 
tasand.“

Andmebaasi Eudravigilance andmed 
tehakse üldsusele kättesaadavaks koos 
selgitusega, kuidas neid andmeid 
tõlgendada. 

Or. en

Muudatusettepanek 47
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
välja veebipõhised struktureeritud 
standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teatada ravimi arvatavast kõrvaltoimest. 

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
välja veebipõhised standard- ja teised
struktureeritud vormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teatada ravimi arvatavast kõrvaltoimest. 

Or. en

Selgitus

Oluline on mitte välja jätta rahvastiku kindlaid kategooriaid, volitades patsiente teavitama 
otse tervishoiuasutusi kõrvaltoimetest teiste vahendite kaudu kui seda on veebileht. 
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Muudatusettepanek 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
välja veebipõhised struktureeritud 
standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teatada ravimi arvatavast kõrvaltoimest. 

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
ja kõikide asjakohaste 
sidusrühmadega välja struktureeritud 
standardvormid ja menetlused, 
sealhulgas veebipõhised vormid, mille 
abil tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saavad teatada ravimi arvatavast 
kõrvaltoimest. 

Selleks, et tagada Euroopa Liidu 
territooriumil välja kirjutatud, jagatud 
ja müüdud ravimite standardvormide 
ja menetluste jälgitavus, peavad need 
sisaldama MAH nime, INNi, ravimi 
nime, nagu seda on määratletud 
artiklis 1 lõikes 2 ja partii numbrit. 

Or. en

Justification

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected 
adverse events which shall include means to accurately identify biological medicinal products 
and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 
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Muudatusettepanek 49
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
välja veebipõhised struktureeritud 
standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teatada ravimi arvatavast kõrvaltoimest. 

Amet töötab koostöös liikmesriikide ja
asjakohaste sidusrühmadega välja 
standardse sisu, vormi ja menetlused,
mille abil tervishoiutöötajad ja 
patsiendid saavad teatada ravimi 
arvatavast kõrvaltoimest ja Euroopa 
Liidu territooriumil välja kirjutatud, 
jagatud ja müüdud bioloogilistest 
ravimitest. 

Or. en

Selgitus

Toote täpne tuvastamine koos võimaliku kõrvaltoimega on põhiline terves ravimiohutuse 
süsteemis. Muudatusettepanek nõuaks ravimiametilt, et see arendaks välja kasutajasõbraliku 
standardse sisu, vormi ja menetlused, mida tervishoiuspetsialistid ja patsiendid saavad 
kõrvaltoimetest teavitamiseks kasutada.

Muudatusettepanek 50
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kokkuvõte igast käesoleva määruse 
artikli 56 lõike 1 punktides a ja aa 
nimetatud komiteede ja 
koordineerimisgrupi koosolekust, kus 
käsitletakse ravimiohutuse küsimusi; 

(2) käesoleva määruse artikli 56 lõike 1 
punktides a ja aa nimetatud komiteede 
ja koordineerimisgrupi koosolekute, 
kus käsitletakse ravimiohutuse 
küsimusi, päevakorrad ja protokollid 
koos vastuvõetud otsustega, 
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hääletamise üksikasjade ja 
selgitustega, kaasa arvatud vähemuse 
arvamused;

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2004/27/EÜ artiklile 126b „Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus 
muudab avalikkusele kättesaadavaks enda ja oma komiteede töökorra, oma koosolekute 
päevakorrad ja protokollid koos vastuvõetud otsustega, hääletamise üksikasjade ja 
selgitustega, kaasa arvatud vähemuse arvamused.“ Seda on juba teinud USA Toidu- ja 
Ravimiamet, kuid seda ei ole rakendatud Euroopas.

Muudatusettepanek 51
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kokkuvõte igast käesoleva määruse 
artikli 56 lõike 1 punktides a ja aa 
nimetatud komiteede ja 
koordineerimisgrupi koosolekust, kus 
käsitletakse ravimiohutuse küsimusi; 

(2) käesoleva määruse artikli 56 lõike 1 
punktides a ja aa nimetatud komiteede 
ja koordineerimisgrupi koosolekute, 
kus käsitletakse ravimiohutuse 
küsimusi, päevakorrad ja protokollid 
koos vastuvõetud otsustega, 
hääletamise üksikasjade ja 
selgitustega, kaasa arvatud vähemuse 
arvamused;

Or. en

Justification

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).
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Muudatusettepanek 52
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) selliste ravimite 
riskijuhtimissüsteemid, millele on 
müügiluba antud käesoleva määruse 
alusel

(3) selliste ravimite 
riskijuhtimissüsteemid, millele on 
müügiluba antud käesoleva määruse 
alusel, koos selgitusega, kuidas 
nendega tegutseda;

Or. en

Justification

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans. Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects. 

Muudatusettepanek 53
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - punktid 4, 4 a (uus), 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) käesoleva määruse artikli 23 kohane 
intensiivse jälgimise all olevate
ravimite loetelu;

(4) käesoleva määruse artikli 23 kohane 
ravimite loetelu, millele müügiloa 
andmine sõltub kindlatest nõuetest või 
tingimustest;

(4 a) kõigi olemasolevate ja uute 
ravimite toote omaduste kokkuvõtte ja 
pakendi infolehe kõige värskem 
elektrooniline versioon;
(4 b) lühike dokumendi ajalugu 
muudatustest, mis on tehtud toote 
teabes;
Kogu teave ravimiohutuse 
veebiportaalis, sisaldades kõike ülal 
mainitut, tuleks esitleda viisil, mis on 
laiale üldsusele arusaadav.

Or. en

Justification

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Muudatusettepanek 54
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) teave selle kohta, kuidas teatada 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest, 
ning veebipõhise teatamise 

(6) teave selle kohta, kuidas teatada 
ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest, 
ning teatamise standardvormid, mille 
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standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teateid edastada;

abil tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saavad teateid edastada;

Or. en

Justification

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
- first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being
inappropriately identified.

Muudatusettepanek 55
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) direktiivi 2001/83/EÜ artiklites 
107o–107q nimetatud ja rohkem kui 
ühes liikmesriigis teostatud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
tulemuste protokollid ja üldsusele 
mõeldud kokkuvõtted;

(8) kokkuvõte direktiivi 2001/83/EÜ 
artiklites 107o–107q nimetatud ja
rohkem kui ühes liikmesriigis teostatud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
tulemuste protokollidest ja üldsusele 
mõeldud kokkuvõtetest;

Or. en

Selgitus

Loasaamisjärgse ohutusuuringu täielikud protokollid on üldiselt suured dokumendid, milles 
sisalduv kogu teave ei pruugi olla huvitav avalikkusele, kes ei osale kliinilistes uuringutes. 
Protokollidest ülevaadet pakkuv dokument on asjakohasem, kuna on kavatsetud esitleda 
ainult asjakohast teavet uuringute kavandi ja lõpp-punktide kohta. Kui avalikud kokkuvõtted 
tulemuste kohta tehakse avalikuks kogu uuringu aruannete asemel, siis on ka protokollidest 
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ülevaadete pakkumine asjakohasem. 

Muudatusettepanek 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 26 - lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Selle portaali avamisele 
eelnevalt peab ravimiamet asjakohaste 
sidusrühmadega (kaasa arvatud 
patsientide rühmade, 
tervishoiutöötajate ja tööstuse 
esindajatega) nõu, et saada teada 
nende arvamused. 

Or. en

Selgitus

Selle portaali avamisele eelnevalt on oluline pidada asjakohaste sidusrühmadega nõu, kelle 
kohta on ravimiameti portaalis üleval teave.

Muudatusettepanek 57
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 27 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet jälgib valitud 
meditsiinikirjandust, et leida teavet 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete kohta. Amet 
avaldab kontrollitavate toimeainete ja 
jälgitavate trükiste loetelud.

1. Amet jälgib valitud 
meditsiinikirjandust, et leida teavet 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete kohta. Amet 
avaldab kontrollitavate toimeainete ja 
jälgitavate trükiste loetelud.
Amet jälgib kogu meditsiinilist 
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kirjandust arvatavate kõrvaltoimete 
aruannete kohta, mis puudutavad 
inimtervishoius kasutatavaid aktiivseid 
aineid sisaldavaid ravimeid. 

Or. en

Justification

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Muudatusettepanek 58
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 27 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.Amet jälgib valitud 
meditsiinikirjandust, et leida teavet 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete kohta. Amet 
avaldab kontrollitavate toimeainete ja 
jälgitavate trükiste loetelud.

1. Amet jälgib valitud 
meditsiinikirjandust, et leida teavet 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete kohta. Amet 
avaldab kontrollitavate toimeainete ja 
jälgitavate trükiste loetelud.
Amet jälgib kogu meditsiinilist 
kirjandust arvatavate kõrvaltoimete 
aruannete kohta, mis puudutavad 
inimtervishoius kasutatavaid aktiivseid 
aineid sisaldavaid ravimeid. 

Or. en
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Selgitus

Ettepanek nõuab müügiloa omanikelt, et nad jälgivad EudraVigilance andmebaasi, et näha, 
mis on Euroopa Ravimiameti poolt kaetud, ja jälgida ülejäänud mitte valitud meditsiinilist 
kirjandust ja ravimeid, mis ei ole kaetud. Aktiivseid aineid sisaldavate ravimite korral, mis on 
olnud turul pikka aega, võib Euroopa Ravimiameti see ülesanne väga tõhusalt toimida, kuna 
andmebaaside otsingud on samasugused kõigi müügiloa omanike otsingutega, kellel on 
tavaliselt hästi tuvastatud koostisosad. Järelikult on Euroopa Ravimiametil mõistlik nõuda 
selle ülesande täitmist kõigi hästi tuvastatud aktiivsete ainete kohta ja see oleks tõhus (ainult 
üks kord).

Muudatusettepanek 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 27 - lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Arvestades mõne ravimi 
kõrvaltoimet, peavad amet või pädevad 
asutused kaaluma kohustust enne 
nende ravimitega ravi alustamist 
diagnoosi kontrollida.

Or. es

Muudatusettepanek 60
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 27 - lõiked 1 ja 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet jälgib valitud 
meditsiinikirjandust, et leida teavet 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete kohta. Amet 
avaldab kontrollitavate toimeainete ja 
jälgitavate trükiste loetelud.

1. Amet jälgib meditsiinikirjandust, et 
leida teavet teatavaid toimeaineid 
sisaldavate inimtervishoius kasutatavate 
ravimite arvatavate kõrvaltoimete 
kohta. Amet avaldab kontrollitavate 
toimeainete ja jälgitavate trükiste 
loetelud.

2. Amet sisestab andmebaasi 
Eudravigilance kasutatud
meditsiinikirjandusest saadud 
asjakohase teabe. 

2. Amet sisestab andmebaasi 
Eudravigilance meditsiinikirjandusest 
saadud asjakohase teabe. 

Or. en

Selgitus

Amet peaks läbi viima kogu meditsiinikirjanduse läbi sõelumise tuntud ainete kohta, muidu ei 
ole võimalik ellu viia müügiloa omanike töökoormuse vähendamise kavatsust, kuna müügiloa 
omanikud peaks jälgima, millist kirjandust amet jälgis, ja jälgima kogu muud kirjandust.

Muudatusettepanek 61
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Perioodilisi ajakohastatud
ohutusaruandeid hindab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee.

3. Ravimiohutuse komitee hindab 
teaduslikult ravimite riskide ja 
kasulikkuse vahekorda kogu 
kättesaadava teabe alusel, kaasa 
arvatud perioodilisi ajakohastatud 
aruannete ja andmete alusel, mis on 
sisestatud Eudravigilance andmebaasi.

90 päeva jooksul alates perioodilise 
ajakohastatud ohutusaruande saamisest 
koostab nimetatud komitee 
hindamisaruande ja edastab selle 
müügiloa omanikule.

90 päeva jooksul alates perioodilise 
ajakohastatud ohutusaruande saamisest 
koostab nimetatud komitee teadusliku 
aruande ravimite riski-kasumlikkuse 
vahekorra kohta ja edastab selle 
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müügiloa omanikule ja 
koordineerimisgrupile.

Müügiloa omanik võib esitada 
ravimiametile märkusi 30 päeva 
jooksul alates hindamisaruande 
saamisest.

Müügiloa omanik ja 
koordineerimisgrupp võivad esitada 
ravimiohutuse komiteele märkusi 30 
päeva jooksul alates hindamisaruande 
saamisest.

Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee võtab muudetud või 
muutmata hindamisaruande vastu oma
esimesel istungil pärast märkuste 
esitamiseks ettenähtud ajavahemiku 
lõppu, võttes arvesse müügiloa 
omaniku märkusi. 

Ravimiohutuse komitee võtab 
muudetud või muutmata 
hindamisaruande vastu oma esimesel 
istungil pärast märkuste esitamiseks 
ettenähtud ajavahemiku lõppu, võttes 
arvesse koordineerimisgrupi märkusi. 

Jõustudes [sisesta kuupäev, mis on 18 
kuud pärast kuupäeva, millele on 
viidatud artiklis 3], tuleb hindamise 
aruanded avalikustada otsekohe 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaalis. 

Or. en

Selgitus

Teaduslik hindamise aruanne, mille on raportöör koostanud, peab põhinema andmetel, mille 
on andnud ettevõtted (perioodiliselt täiendatud ohutusaruanded ja andmed, mis on kätte 
saadud kliiniliste katsete ja uuringute tulemusel, mis on läbi viidud pärast müügiloa 
tagamist,) ja samuti andmetel, millega on varustatud ravimiohutuse süsteemid erinevates 
liikmesriikides (kaasa arvatud tervishoiutöötajate ja patsientide teavitamine).

Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28 - lõige 4 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 30 päeva jooksul alates 
ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee aruande saamisest
vaatab inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komitee aruande läbi ja võtab 

4. 30 päeva jooksul alates 
ravimiohutuse komitee aruande vastu 
võtmisest võtab komitee vastu 
arvamuse kõnealuse müügiloa 
allesjätmise, muutmise, peatamise või 
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vastu arvamuse kõnealuse müügiloa 
allesjätmise, muutmise, peatamise või 
tühistamise kohta.

tühistamise kohta.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse komitee võimu peaks suurendama seoses inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komiteega (CHMP) ja koordineerimisgrupiga. Ei CHMP ega koordineerimisgrupp ei 
ole ravimiohutuse asjatundjad – nende töö on tasakaalustada üldisi riske kasudega. 
Ravimiohutuse komitee on vastutav ravimiohutuse eest ja talle peaks andma õiguse teha otse 
ettepanek Euroopa Komisjonile otsuse tegemiseks selleks, et vältida lubamatut rollide 
dubleerimist. 

Muudatusettepanek 63
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28 - lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3–5 
nimetatud arvamused ja otsused 
avalikustatakse artiklis 26 nimetatud 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 
kaudu.

6. Käesoleva artikli lõigetes 3–5 
nimetatud hindamisaruanded, 
arvamused ja otsused avalikustatakse 
artiklis 26 nimetatud Euroopa 
ravimiohutuse veebiportaali kaudu.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus on oluline, et taastada patsientide ja kodanike usaldust tervishoiuasutuste 
aruandekohustuse vastu. 
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Muudatusettepanek 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28 - lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3–5 
nimetatud arvamused ja otsused 
avalikustatakse artiklis 26 nimetatud 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 
kaudu.

6. Käesoleva artikli lõigetes 3–5 
nimetatud lõplikud arvamused ja 
lõplikud otsused avalikustatakse artiklis 
26 nimetatud Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaali kaudu.

Or. fr

Selgitus

Selles veebiportaalis avaldatav teave peab olema täielik, aga mitte keerukas.

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni nõudmisel osaleb amet 
koostöös liikmesriikidega 
ravimiohutuse järelevalve tehniliste 
meetmete rahvusvahelises 
ühtlustamises ja standardimises. 

Komisjoni nõudmisel osaleb amet 
koostöös liikmesriikidega ja kõigi 
huvitatud osapooltega ravimiohutuse 
järelevalve tehniliste meetmete 
rahvusvahelises ühtlustamises ja 
standardimises. Selline töö põhineb 
patsientide vajadustel ja see viiakse 
läbi lähtuvalt teaduslikust 
vaatepunktist.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek selleks, et tagada direktiivi 2001/83/EÜ artikli 108 muudatusettepanekute 
terviklikkus. 

Muudatusettepanek 66
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28e a
Keskkonna seire

Liikmesriigid määravad ühe või mitu 
asutust, et jälgida ravimite 
ebasoodsaid keskkonnamõjusid. Kui 
üks asutustest tuvastab keskkonna 
riski, mis on kõrgem kui see, millele 
osutab artikli 8 lõike 3 punktis ca 
nimetatud vastav hindamine, või kui ta 
leiab uusi keskkonnamõjusid, on vaja 
kõik leiud otsekohe edasi saata 
ametile. 
Amet hindab pärast sellise teabe kätte 
saamist seda, kas riskide ja 
kasulikkuse vahekord jääb soodsaks, 
võttes arvesse uued leiud.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutust peaks laiendama ebasoodsate keskkonnamõjudeni.
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Muudatusettepanek 67
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet korraldab regulaarselt oma 
ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete auditeid ja annab iga kahe 
aasta tagant tulemustest aru oma 
haldusnõukogule.

Amet korraldab regulaarselt oma 
ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete sõltumatuid auditeid ja 
annab iga kahe aasta tagant tulemustest 
aru oma haldusnõukogule.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepaneku tekstis tehakse ettepanek sõltumatute auditite kohta liikmesriikide jaoks 
(muudatusettepanek 13). Ettepanekus võtta vastu määrus on sarnane tekst ravimiameti kohta 
olemas artiklis 28f, mida tuleb muuta samamoodi, selleks et ettepanek oleks järjepidev.

Muudatusettepanek 68
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 11
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 28f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28f a
Keskkonna järelevalve ja kaitse
Liikmesriigid määravad ühe või mitu 
asutust, et jälgida ravimite 
ebasoodsaid keskkonnamõjusid 
rahvatervisele või keskkonnale. Kui 
üks asutustest tuvastab keskkonna 
riski, mis on kõrgem kui see, millele 
osutab artikli 8 lõike 3 punktile ca 
vastav hindamine, või kui ta leiab uusi 
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keskkonnamõjusid, on vaja kõik leiud 
otsekohe edasi saata Euroopa 
Ravimiametile ja pädevale asutusele. 
Kui amet saab sellise teabe, siis hindab 
ta, kas riskide ja kasulikkuse vahekord 
jääb sobivaks, võttes arvesse uued 
leiud. See ei tohi viia selliste 
müügilubade ära võtmiseni, mis on 
seotud ravimitega, mis on vajalikud 
eluohtlike või tõsiste haiguste raviks. 

Or. en

Muudatusettepanek 69
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 12 - punkt a
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 56 - lõige 1 - punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(aa) ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee, mille ülesandeks on 
nõustada inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komiteed ja 
koordineerimisgrupi kõikides 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalvega seotud 
küsimustes;”

„(aa) ravimiohutuse komitee, mille 
ülesandeks on nende ravimite ohutuse 
hindamine, mis on turul vastavalt 
tsentraliseeritud menetlusele;”

Or. en

Selgitus

Komiteel peaks olema samasugune võim teha soovitusi nagu on Euroopa Komisjon vastutav 
müügiloa eest (inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee). Järgnevad analüüsid ja 
arutlused hindamise üle, mille on komitee järelevalve all läbi viinud liikmesriigid, peaks 
võimaldama teha otse ettepaneku Komisjonile seoses otsusega tühistada või muuta müügiluba 
ilma, et peaks töötama müügiloa komitee eestkoste all. 
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Muudatusettepanek 70
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 12 - punkt b a (uus)
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 56 - lõige 1 - punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) punkt g asendatakse järgmisega:
„(g) peategevjuht, kes tegeleb 
vastutusaladega, mis on määratud 
artiklis 64;“

Or. en

Selgitus

Selgitus peegeldab ravimimeti struktuuri, suurust ja vastutusalasid. Viimaste aastate jooksul 
on uute ülesannete mitmekesisus suurenenud märkimisväärselt. Täna on ravimiamet 600 
töötajaga suuruselt teine amet ELis. Seetõttu on vaja asendada termin „tegevjuht“ terminiga 
„peategevjuht“ ning seda on vaja muuta kogu määruses. 

Muudatusettepanek 71
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakti, suurust
Artikkel 1 - punkt 13 - punkt b
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 57 - lõige 2 - punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügiloa omanikud esitavad ametile 
hiljemalt (lisada kuupäev –
kaheksateist kuud pärast 
muutmismääruse jõustumist) 
elektroonilisel teel andmed kõikide 
ühenduses müügiloa saanud või 
registreeritud ravimite kohta, kasutades 
selleks punktis a nimetatud vormi;

b) müügiloa omanikud esitavad ametile 
hiljemalt (lisada kuupäev –
kolmkümmend kuud pärast 
muutmismääruse jõustumist) 
elektroonilisel teel andmed kõikide 
ühenduses müügiloa saanud või 
registreeritud ravimite kohta, kasutades 
selleks punktis a nimetatud vormi;

Or. fr
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Selgitus

Arvestades kaubanduses ringlevate ravimite arvu ja nõutava teabe kvaliteedinõudeid, tuleks 
kõigi nõutud andmete edastamise tähtaega pikendada. 

Muudatusettepanek 72
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 14
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 61a - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee koosseis on järgmine:

1. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee koosseis on järgmine:

a) kümme liiget ja kümme 
asendusliiget, kelle nimetab 
haldusnõukogu riiklike pädevate 
asutuste ettepanekul;

a) kümme liiget ja kümme 
asendusliiget, kelle nimetab 
haldusnõukogu pärast konsulteerimist
riiklikult pädevate asutustega ja võttes 
aluseks nende ravimiohutuse ja 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
riski hindamise asjatundlikud 
kogemused nagu on märgitud lõikes 2; 

b) viis liiget ja viis asendusliiget, kelle 
nimetab komisjon pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist avaliku 
osalemiskutse alusel.

b) seitse lisaliiget ja viis asendusliiget, 
kelle nimetab komisjon  ning kelle 
hulgas on vähemalt üks 
tervishoiutöötajate esindaja ja 
vähemalt üks patsientide esindaja
pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist avaliku osalemiskutse 
alusel.

Liikmesriik võib taotleda teiselt 
liikmesriigilt, et see esindaks teda 



AM\803329ET.doc 45/55 PE438.413v01-00

ET

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

komitees. 

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

Komisjon võib kohandada liikmete ja 
asendusliikmete arvu tehniliste ja 
teaduslike vajaduste valguses. Need 
meetmed, mis on kavandatud, et 
täiendada määruse mitteolulisi 
elemente, võetakse omaks vastavalt 
seaduses sätestatud menetlustele koos 
läbivaatusega, millele on viidatud 
artikli 87 lõikes 2a.

Or. en

Justification

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Muudatusettepanek 73
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 14
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 61a - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee koosseis on järgmine:

1. Ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee koosseis on 
järgmine:

(a) kümme liiget ja kümme 
asendusliiget, kelle nimetab 
haldusnõukogu riiklike pädevate 

(a) üks liige ja üks asendusliige igast 
liikmesriigist, kelle nimetab riiklik 
pädev asutus haldusnõukoguga 
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asutuste ettepanekul; kooskõlastatult;
(b) viis liiget ja viis asendusliiget, kelle 
nimetab komisjon pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist avaliku 
osalemiskutse alusel.

(b) seitse liiget ja seitse asendusliiget, 
kellest üks on tervishoiutöötajate 
esindaja ja üks patsientide esindaja 
ning kelle nimetab komisjon pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
avaliku osalemiskutse alusel.

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

Komisjon võib liikmete ja 
asendusliikmete arvu muuta vastavalt 
tehnilistele ja teaduslikele vajadustele. 
Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 87 
lõikes 2a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. it

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalveprotsessi läbipaistvuse suurendamiseks ja ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee tõhusaks muutmiseks on õige, et seitsmest komisjoni nimetatud liikmest 
kaks liiget (ja vastavad asendusliikmed) oleksid vastavalt tervishoiutöötajate ja patsientide 
esindajad. See järgib järgmiste Euroopa Ravimiameti komiteede loodud pretsedenti: harva 
kasutatavate ravimite komitee, pediaatriakomitee ja uudsete ravimeetodite komitee. Ühtlasi 
on vaja, et ravimiohutuse riskihindamiskomitee koosseis oleks määratud kindlalt ja 
läbipaistvalt).

Muudatusettepanek 74
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 14
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 61a - lõige 1 - punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) üks liige ja üks asendusliige 
Euroopa Ravimiameti patsientide ja 
tarbijate töörühmast ning üks liige ja 
üks asendusliige Euroopa 
Ravimiameti tervishoiutöötajate 
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töörühmast.

Or. it

Selgitus

Oluline on kasutada kõiki Euroopa Ravimiametis olemasolevaid eksperte selleks, et 
hõlbustada ettepaneku praktikas rakendamist. Kõikide kaasatud osapoolte kohalolu vastab nii 
tagatis- ja läbipaistvusnõuetele, mis on kodanike tervise kaitseks ja heaolu jaoks nõutavad.

Muudatusettepanek 75
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 14
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 61a - lõige 1 - punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) üks esindaja (ja asendusliige) 
EMEA patsientide ja tarbijate 
töörühmast ja üks esindaja (ja 
asendusliige) EMEA 
tervishoiutöötajate töörühmast. 

Or. en

Selgitus

On oluline kasutada kogu olemasolevat asjatundlikkust EMEA piires selleks, et kergendada 
selle ettepaneku praktilist rakendamist.

Muudatusettepanek 76
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 14
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 61a - lõige 1 - punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) üks patsientide ja tarbijate 
töörühma esindaja ja üks 
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tervishoiutöötajate töörühma esindaja.

Or. ro

Muudatusettepanek 77
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 14
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 61a - lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riiklike pädevate asutuste esindajatel 
on õigus osaleda ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee 
istungitel, et hõlbustada ameti 
ülesannete ja riiklike pädevate asutuste 
töö omavahelist koordineerimist. Nad 
võivad esitada selgitusi või teavet, kui 
neilt seda nõutakse, ent ei ürita 
arutelusid mõjutada.

6. Riiklike pädevate asutuste esindajatel 
on õigus osaleda ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee 
istungitel ja osaleda arutlustel, et 
hõlbustada ameti ülesannete ja riiklike 
pädevate asutuste töö omavahelist 
koordineerimist

Or. en

Selgitus

Vaata artikli 61a – lõike 1 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepanek 78
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 15 - punkt b
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 62 - lõige 2 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid edastavad ametile 
ekspertide nimed, kellel on 
ravimihindamise kogemusi ning kes 
saavad osaleda artikli 56 lõikes 1 
nimetatud komiteede töörühmade ja 

Liikmesriigid edastavad ametile 
ekspertide nimed, kellel on 
ravimihindamise kogemusi ning kes 
saavad osaleda artikli 56 lõikes 1 
nimetatud komiteede töörühmade ja 
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teadusnõuanderühmade tegevuses, 
märkides nende kvalifikatsiooni ja 
konkreetse erialateadmiste valdkonna.”

teadusnõuanderühmade tegevuses, 
märkides nende kvalifikatsiooni ja 
konkreetse erialateadmiste valdkonna 
ning samuti nende sõltumatuse 
ravimifirmadest.” 

Or. en

Selgitus

Mitmed otsuste astmed, mida on muudetud, luues uusi eksperdirühmasid, rõhutavad 
ettevaatlikku lähenemist, mis puudutab huvide olemasolu, sidudes selliseid eksperte ja 
ravimifirmasid. Selliste seoste avaldamine ei ole piisav, vabastamaks eksperte surve alt.

Muudatusettepanek 79
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 18 - punkt b
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 67 - lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus. See ei keela 
ametil müügiloa omanikelt nimetatud 
toimingute eest tasu võtta.“

„4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus, ja neid 
rahastatakse nende ülesannete 
ulatuses piisavalt riiklikest 
vahenditest.“

Or. en

Selgitus

Huvide konfliktide vältimiseks on oluline, et ravimiohutusega seotud tegevused jäävad avalike 
fondide finantseerida. Vana lõike 4 tekst peaks jääma samaks.
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Muudatusettepanek 80
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 18 - punkt b
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 67 - lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus. See ei keela 
ametil müügiloa omanikelt nimetatud 
toimingute eest tasu võtta.“

„4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus, ja neid 
rahastatakse nende ülesannete 
ulatuses piisavalt riiklikest 
vahenditest.“

Or. en

Muudatusettepanek 81
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 18 - punkt b
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 67 - lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus. See ei keela 
ametil müügiloa omanikelt nimetatud 
toimingute eest tasu võtta.

4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus, ja neid 
rahastatakse nende ülesannete 
ulatuses piisavalt riiklikest 
vahenditest. See ei keela ametil nende 
toimingute teostamiseks kaudselt 
täiendavaid vahendeid koguda, 
tingimusel et tema sõltumatus on 
rangelt tagatud.

Or. fr
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Selgitus

Peab olema tagatud ravimiohutuse järelevalve tegevuse range rahaline sõltumatus. Seetõttu 
tuleb vältida otsese tasu võtmist, mis võib tekitada „teenuste eest tasu maksmise” suhte.

Muudatusettepanek 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 18 a (uus)
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Järgnev artikkel on lisatud:
Artikkel 80 a

Müügiloa omanikud võivad edasi 
kaevata hindamisaruanded või 
arvamused, mida komitee mainis selle 
määruse artikli 56 lõike 1 punktis aa 
selleks, et uuesti üle vaadata 
ravimiameti asutuse otsused, mis on 
tehtud sõltumata ameti komiteedest. 
Kohased meetmed ja menetlused 
kohandatakse vastavalt ülevaatuse 
regulatiivmenetlusele, millele 
viidatakse selle määruse artikli 87 
lõikes 2a.

Or. en

Justification

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.
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Muudatusettepanek 83
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 20 a (uus)
Määrus EÜ/726/2004
Artikkel 107 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Artiklis 107 asendatakse lõige 1 
järgnevaga:
1. Kui mitme müügiloa kohta 
koostatud perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete ühekordse 
hindamise korral vastavalt artikli 107e 
lõikele 1, ei ole ükski nendest 
müügilubadest väljastatud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 726/2004, siis
vaatab koordineerimisgrupp 
ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee aruande 30 päeva 
jooksul pärast selle kättesaamist läbi 
ja võtab vastu arvamuse kõnealuse 
müügiloa allesjätmise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta, 
määrates arvamuse kohaldamise 
tähtaja. See arvamus avaldatakse 
viivitamatult, märkides ära vähemuse 
seisukohad.

Or. xm

Muudatusettepanek 84
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
direktiiviga …./…./EÜ) artikli 11 
punktiga 3a ja artikli 59 punktiga aa 
ettenähtud nõuet, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel 

1. Direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
direktiiviga …./…./EÜ) artikli 11 
punktiga 3a ja artikli 59 punktiga aa 
ettenähtud nõuet, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel 
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müügiloa saanud ravimite suhtes 
vastavalt nimetatud määruse artikli 9 
lõike 4 punktidele a ja d ning mille 
kohaselt ravimi omaduste
kokkuvõttesse ja ravimi teabelehele 
tuleb lisada kokkuvõte olulisest 
teabest, mis on vajalik ravimi ohutu ja 
tõhusa kasutamise tagamiseks, 
hakatakse kohaldama müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
määruse artikli 3 teises lõigus osutatud 
kuupäeva, alates müügiloa 
pikendamisest või kolme aasta 
möödudes kõnealusest kuupäevast, 
olenevalt sellest, kumb on varasem.

müügiloa saanud ravimite suhtes 
vastavalt nimetatud määruse artikli 9 
lõike 4 punktidele a ja d ning mille 
kohaselt peab ravimi omaduste
kokkuvõttes ja ravimi teabelehel 
näitama, et ravim on intensiivse 
jälgimise all, ja esitama 
nõuetekohaselt uue teabe, hakatakse 
kohaldama müügilubade suhtes, mis on 
antud enne käesoleva määruse artikli 3 
teises lõigus osutatud kuupäeva, alates 
müügiloa pikendamisest või kolme 
aasta möödudes kõnealusest 
kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.

Or. hu

Selgitus

Puudub põhjus, miks oluline teave tuleks esitada eraldi väljal, sest ravimi omaduste 
kokkuvõtte ja ravimi teabelehe läbilugemisest piisab, et anda patsiendile ja arstile ravimi 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks vajalik teave. Olulise teabe kokkuvõte võib viia selleni, et 
patsiendid ja doktorid keskenduvad üksnes sellele musta raami sees olevale teabele, mis võib 
seada ohtu ravimi ohutu kasutamise.

Muudatusettepanek 85
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
direktiiviga …./…./EÜ) artikli 11 
punktiga 3a ja artikli 59 punktiga aa 
ettenähtud nõuet, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel 
müügiloa saanud ravimite suhtes 
vastavalt nimetatud määruse artikli 9 
lõike 4 punktidele a ja d ning mille 
kohaselt ravimi omaduste 
kokkuvõttesse ja ravimi teabelehele 
tuleb lisada kokkuvõte olulisest 
teabest, mis on vajalik ravimi ohutu ja 

välja jäetud
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tõhusa kasutamise tagamiseks, 
hakatakse kohaldama müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
määruse artikli 3 teises lõigus 
osutatud kuupäeva, alates müügiloa 
pikendamisest või kolme aasta 
möödudes kõnealusest kuupäevast, 
olenevalt sellest, kumb on varasem.

Or. fr

Selgitus

Põhilisest teabest kokkuvõtte lisamine on ülearune (ravimi omaduste kokkuvõte – ROK –, 
kuna see on juba ise olulise teabe kokkuvõte), see võib olla patsientidele segadusseviiv (kuna 
nad võivad märkamata jätta olulise teabe, mis on märgitud ravimi omaduste kokkuvõttesse, 
aga mitte kokkuvõttesse olulisest teabest), ja see võib tekitada arusaadavusprobleeme (nagu 
näiteks mitmes keeles avaldatud ravimi teabelehtede puhul). 

Muudatusettepanek 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
direktiiviga …./…./EÜ) artikli 11 
punktiga 3a ja artikli 59 punktiga aa 
ettenähtud nõuet, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel 
müügiloa saanud ravimite suhtes 
vastavalt nimetatud määruse artikli 9 
lõike 4 punktidele a ja d ning mille 
kohaselt ravimi omaduste 
kokkuvõttesse ja ravimi teabelehele 
tuleb lisada kokkuvõte olulisest 
teabest, mis on vajalik ravimi ohutu 
ja tõhusa kasutamise tagamiseks, 
hakatakse kohaldama müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
määruse artikli 3 teises lõigus osutatud 
kuupäeva, alates müügiloa 
pikendamisest või kolme aasta 
möödudes kõnealusest kuupäevast, 

1. Direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
direktiiviga …./…./EÜ) artikli 11 
punktiga 3a ja artikli 59 punktiga aa 
ettenähtud nõuet, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel 
müügiloa saanud ravimite suhtes 
vastavalt nimetatud määruse artikli 9 
lõike 4 punktidele a ja d, hakatakse 
kohaldama müügilubade suhtes, mis on 
antud enne käesoleva määruse artikli 3 
teises lõigus osutatud kuupäeva, alates 
müügiloa pikendamisest või kolme 
aasta möödudes kõnealusest 
kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.
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olenevalt sellest, kumb on varasem.

Or. en

Justification

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


