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Muudatusettepanek 27
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut 
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
kõrvaltoimeid, mis on tingitud
ravimisvigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest.

(5) Selguse mõttes tuleks tutvustada 
„ravivea” määratlust, nii et käesolev 
direktiiv hõlmaks välditavaid tahtmatuid 
ja kohatuid juhtumeid, mis tekitavad 
kõrvaltoime tagajärjel, mis tuleneb ravimi 
lubatud tarbimisest normaalses annuses, 
vaid ka kõrvaltoimeid, mis on tingitud
ravivigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selguse mõttes tuleks muuta
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut 
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
kõrvaltoimeid, mis on tingitud
ravimisvigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest.

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut 
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
kõrvaltoimeid, mis on tingitud ravivigadest
ja toote omaduste kohta koostatud 
heakskiidetud kokkuvõttes nimetamata 
kasutusaladest, sealhulgas ravimite 
väärkasutusest ja kuritarvitamisest.

Or. en
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Selgitus

Ettepanek tutvustab arvatava kõrvaltoime mõistet, mis hõlmaks müügiloa tingimustega 
mitteseotud ravimikasutusest, kaasa arvatud ravivigadest, tulenevatest arvatavatest 
kõrvaltoimetest teatamist. Seetõttu on vaja selgust seoses kontekstiga, mille raames 
ravivigadest tuleb teatada; teatatavad ravivead on need, mis arvatakse olevat põhjustanud 
arvatava kõrvaltoime; ettepanek ei soovita ravimiohutuse järelevalve kasutamist eesmärgiga 
koguda teavet üldiste ravivigade kohta. 

Muudatusettepanek 29
Crescenzio Rivellini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut 
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
kõrvaltoimeid, mis on tingitud
ravimisvigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest.

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut 
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka
neid kõrvaltoimeid, mis on tingitud
ravivigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest.

Or. it

Selgitus

Ettepanek tutvustab arvatava kõrvaltoime mõistet, mis hõlmaks müügiloa tingimustega 
mitteseotud ravimikasutusest, kaasa arvatud ravivigadest, tulenevatest arvatavatest 
kõrvaltoimetest teatamist. Seetõttu on vaja selgust seoses kontekstiga, mille raames 
ravivigadest tuleb teatada; teatatavad ravivead on need, mis arvatakse olevat põhjustanud 
arvatava kõrvaltoime; ettepanek ei soovita ravimiohutuse järelevalve kasutamist eesmärgiga 
koguda teavet üldiste ravivigade kohta.
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Muudatusettepanek 30
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut 
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
kõrvaltoimeid, mis on tingitud 
ravimisvigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Parandusettepanek mõiste muutmiseks ei ole põhjendatud ning enimtunnustatud
rahvusvaheline mõiste tuleks säilitada (WHO ning rahvusvaheline ühtlustamise konverentsi 
heakskiidetud mõiste). Teiselt poolt tundub asjakohane esitada paralleelseid mõisteid 
ravivigade ja väärtarvitamise kohta, mida hõlmab ka komisjoni poolt väljapakutud uus uus 
mõiste, mis ei tekita aga samasugust reaktsiooni. 

Muudatusettepanek 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Veekogude ja pinnase reostumine 
ravimijäätmetega on esilekerkiv 
keskkonna ja rahvatervise probleem.
Vajalikud on meetmed vähendamaks 
kahjulikke mõjusid Euroopa keskkonnale, 
eriti pinna-, põhja- ja joogiveele, ning 
rahvatervisele. Seetõttu tuleks samuti 
rakendada meetmeid jälgimaks ravimite 
kahjulikke keskkonnamõjusid 
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rahvatervisele või keskkonnale. See ei 
tohiks aga viia eluohtlike või tõsiste 
haiguste raviks vajalike ravimite 
müügiloa kehtetuks tunnistamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tuleb edendada teadustööd 
töötamaks välja rohkem suunatud 
ravimeid, et vältida kõrvaltoimete 
tekkimist patsientidel ning käsitleda 
keskkonnamõjusid.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Ravimiained on tänu oma 
omadustele inimorganismis bioloogiliselt 
aktiivsed ning on sageli selliselt üles 
ehitatud, et püsivad inimorganismis 
liikudes muutumatul kujul. Selline 
stabiilsus tähendab, et need püsivad 
muutumatuna ka väljaspool 
inimorganismi, mis võib põhjustada 
keskkonnaprobleeme ning see omakorda 
võib mõjutada rahvatervist.
Et käsitleda veekogude ja pinnase 
ravimijäätmetega reostumist, tuleks riski-
kasu tasakaalu hinnangusse lisada 
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soovimatud mõjud keskkonnale.
Lisaks sellele peaksid pädevad asutused 
riski-kasu tasakaalu ümberhindamiseks 
jälgima ravimite keskkonnakahjulikke 
mõjusid.

Or. en

Selgitus

Ravimijäätmete probleem keskkonnas on teada. See küsimus ei puuduta ainult 
keskkonnakaitset, vaid ka rahvatervist läbi keskkonna. Sellegipoolest ei sisalda ravimi 
müügiloa saamiseks koostatud  riski-kasu tasakaalu hinnang ravimite mõjusid keskkonnale. 
Nii Euroopa Keskkonnaagentuur (2010), Rootsi Meditsiinitoodete Agentuur (2009) kui ka 
Saksamaa Keskkonna Nõuandekomisjon (2007) toetavad seisukohta, et müügiloa andmisel 
tuleks arvesse võtta keskkonnamõjusid. 

Muudatusettepanek 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Müügiloa omanik peaks oma ühe või 
mitme lubatud ravimi järelevalve 
tagamiseks looma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi, mille kohta tehakse 
kandeid ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi peatoimikusse, mis on alati 
kontrollimiseks kättesaadav. Pädevad 
asutused peaksid võtma järelevalve 
süsteemi oma kontrolli alla. Seetõttu tuleks 
koos müügiloa taotlusega esitada 
kokkuvõte ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi kohta ja lisada link veebilehele, 
kus asjaomase ravimi ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi peatoimik on 
kontrollimiseks kättesaadav.

(6) Müügiloa omanik peaks oma ühe või 
mitme lubatud ravimi järelevalve 
tagamiseks looma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi, mille kohta tehakse 
kandeid ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi peatoimikusse, mis on alati 
kontrollimiseks kättesaadav. Pädevad 
asutused peaksid võtma järelevalve 
süsteemi oma kontrolli alla. Seetõttu tuleks 
koos müügiloa taotlusega esitada 
kokkuvõte ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi kohta ja lisada link veebilehele, 
kus asjaomase ravimi ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi peatoimik on
pädevatele asutustele kontrollimiseks 
kättesaadav.

Or. fr
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Selgitus

Pädevatel asutustel peaks olema võimalik kontrollida pidevalt kättesaadavat ravimiohutuse 
järelevalve toimikut ning see peab olema selgelt märgitud. 

Muudatusettepanek 35
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Müügiloa omanik peaks iga ravimi 
ohutuse järelevalvet planeerima 
riskijuhtimissüsteemi raames, mis peaks 
olema proportsionaalne tuvastatud riskide 
ja võimalike riskidega ning vajadusega 
saada ravimi kohta täiendavat teavet.
Ühtlasi tuleks ette näha, et 
riskijuhtimissüsteemi tähtsamad meetmed 
lisataks tingimustena müügiloale.

(7) Müügiloa omanik peaks iga ravimi 
ohutuse järelevalvet planeerima ka
riskijuhtimissüsteemi raames, mis peaks 
olema proportsionaalne tuvastatud riskide 
ja võimalike riskidega ning vajadusega 
saada ravimi kohta täiendavat teavet.
Ühtlasi tuleks ette näha, et 
riskijuhtimissüsteemi tähtsamad meetmed 
lisataks tingimustena müügiloale. Kui 
müügiloas sisalduvaid tingimusi ei täideta 
vastavaks tähtajaks, peaks pädevatel 
asutustel olema volitused ja vajalikud 
vahendid müügiloa koheseks peatamiseks 
või tühistamiseks.

Or. en

Selgitus

Riskijuhtimissüsteemid lisanduvad ravimiohutuse järelevalvele ning ei asenda standardset 
ravimiohutuse järelevalvet. Kogemus näitab, et paljudel juhtudel, kus ettevõtetelt nõuti 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute läbiviimist, ei olnud ettevõtted suutelised seda tegema. 
Selle tulemusena pole arstid ja patsiendid kindlad, kas mõned kriitilise tähtsusega ravimid, 
mida kasutatakse vähi ja südamehaiguste raviks, on tegelikult kasulikud. Seetõttu on oluline 
tutvustada seadusandluses rangemaid nõudeid, tagamaks, et ravimiettevõtted viiksid lõpule 
lubatud ohutusuuringud.
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Muudatusettepanek 36
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Kui rahuldamata meditsiinilise 
vajaduse puhul on ravimile müügiluba 
antud loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, mida peaks 
saama kindlaks teha välispakendil oleva 
erisümboli ning infolehel oleva vastava 
selgitava lause abil, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en

Selgitus

Intensiivselt jälgitavate ravimite puhul aitavad spetsiaalsed hoiatused nii tervishoiutöötajatel 
kui patsientidel kindlaks teha intensiivselt jälgitavaid uusi ravimeid ning tuletavad meelde 
vajadust teatada võimalikest kõrvaltoimetest, nagu on soovitatud ka USA Meditsiiniinstituudi 
2006. aasta aruandes. Seda meedet võib täiendada, lisades karbile piktogrammi, näiteks 
musta kolmnurga (  ), mida mõnes liikmesriigis juba hästi tuntakse ning kasutatakse.
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Muudatusettepanek 37
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Esmakordse müügiloa saanud 
ravimite puhul ning ravimite puhul, 
millele on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või millele on 
kõnealuse ravimi suhtes esitatud nõudeid 
või piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste esmakordse
müügiloa saanud  ravimite arvatavatest 
kõrvaltoimetest, mis on turul olnud vähem 
kui 3 aastat ning mida saab kindlaks teha 
musta kolmnurga ja ravimi omaduste 
kokkuvõttes ning patsiendi infolehel oleva 
vastava selgitava lause abil, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul
pidevalt jälgida. Nagu kehtib kõikide 
ravimite kohta, tuleks patsiente ja 
tervishoiutöötajaid kutsuda üles, et nad 
teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en

Selgitus

Seoses ravisoostumusega on tekkinud oluline probleem, mis põhjustab tõsiseid tagajärgi 
patsientide tervisele ning koormab liikmesriikide tervishoiusüsteeme.  Selline jõuline 
keelekasutus võib mõjutada patsiente ravi mitte järgima ning kaudselt mõjutada võimalikest 
kõrvaltoimetest teatamist ravimite puhul, mida pole sellesse tootekategooriasse lisatud. 
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles teatama kõikidest võimalikest 
kõrvaltoimetest.
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Muudatusettepanek 39
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Esmakordse müügiloa saanud ravimi 
puhul või kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või millele on 
kõnealuse ravimi suhtes esitatud nõudeid 
või piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste esmakordse 
müügiloa saanud  ravimite arvatavatest 
kõrvaltoimetest, mis on turul olnud vähem 
kui 3 aastat ning mida saab kindlaks teha 
musta kolmnurga ja ravimi omaduste 
kokkuvõttes ning patsiendi infolehel oleva 
vastava selgitava lause abil, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en

Selgitus

Kõikide esmakordse müügiloa saanud ravimite puhul nagu ka intensiivselt jälgitavate 
ravimite puhul aitavad spetsiaalsed hoiatused nii tervishoiutöötajatel kui ka patsientidel 
kindlaks teha esmakordse müügiloa saanud ravimeid, mis on turul olnud vähem kui kolm 
aastat, ning tuletavad meelde vajadust teatada võimalikest kõrvaltoimetest.
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Muudatusettepanek 40
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Oluline on, et 
tugevdatud ravimiohutuse järelevalve 
süsteem ei põhjustaks müügilubade 
ennetähtaegset väljaandmist. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et ravimiohutuse järelevalve süsteemi tugevdamine ei põhjustaks 
müügilubade ennetähtaegset väljaandmist.
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Muudatusettepanek 41
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Oluline on, et 
tugevdatud ravimiohutuse järelevalve 
süsteem ei põhjustaks müügilubade 
ennetähtaegset väljaandmist. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et ravimiohutuse järelevalve süsteemi tugevdamine ei põhjustaks 
müügilubade ennetähtaegset väljaandmist.
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Muudatusettepanek 42
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Oluline on, et 
tugevdatud ravimiohutuse järelevalve 
süsteem ei põhjustaks müügilubade 
ennetähtaegset väljaandmist. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes olema lühikokkuvõte kõige 

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks
kõikide ravimite puhul, välja arvatud 
need, millele viidatakse direktiivi 
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tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

2001/83EÜ artiklites 10, 10a ja 10c, 14, 
16 ja 16a, ravimi omaduste kokkuvõttes ja 
pakendi infolehes olema lühikokkuvõte 
kõige tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

Or. en

Selgitus

Erand tuleb teha teatud tüüpi ravimite puhul, mis on eriti kõrge ohutusprofiiliga. 
Homoöpaatiliste toodete puhul on see eriti suure majandusliku tähtsusega, kuna neid 
toodavad ravimiettevõtted, millest enamus koosnevad väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetest. Ravimiohutuse järelevalvega seotud regulatiivne ja administratiivne koorem 
peaks olema proportsionaalne ja tõhus ning piirduma meetmetega, mis on vajalikud eriti 
homoöpaatiliste ravimite puhul. 

Muudatusettepanek 44
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes olema lühikokkuvõte kõige 
tähtsama teabega ravimi kohta ning
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes olema lühikokkuvõte ravimi
kasulikkusest ja võimalikest 
kõrvaltoimetest ning sellest, kuidas tagada 
ravimi ohutu ja efektiivne kasutamine.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus pole täpselt selgitatud, millist teavet tuleb patsiendile anda. 
Muudatusettepanek teeb selle selgeks.
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Muudatusettepanek 45
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, 
peaks ravimi omaduste kokkuvõttes ja 
pakendi infolehes olema lühikokkuvõte 
kõige tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Põhiinformatsiooni kokkuvõtte lisamine on ebavajalik (tooteomaduste kokkuvõte – SPC –
juba sisaldabki kogu olulist info), see võib tekitada patsientides segadust (kes ei pruugi 
lugeda seda olulist infot, mis on olemas SPCs, ent mitte põhiinfo kokkuvõttes) ja tekitada 
loetavuse probleeme (nt kui infolehed on avaldatud mitmes keeles).  

Muudatusettepanek 46
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, 
peaks ravimi omaduste kokkuvõttes ja
pakendi infolehes olema lühikokkuvõte 
kõige tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

(10) Viie aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest esitab komisjon 
pärast konsulteerimist patsiente, tarbijaid
ja tervishoiutöötajaid esindavate 
organisatsioonidega, liikmesriikidega 
ning huvitatud osapooltega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
loetavuse kohta.
Pärast nimetatud andmete analüüsimist 
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esitab komisjon vajaduse korral 
ettepaneku parandada tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
kujundust ja sisu, tagamaks, et need on 
väärtuslikuks infoallikaks elanikkonna ja 
tervishoiutöötajate jaoks.

Or. en

Selgitus

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Muudatusettepanek 47
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, 
peaks ravimi omaduste kokkuvõttes ja
pakendi infolehes olema lühikokkuvõte 
kõige tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

(10) Viie aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest esitab komisjon 
pärast konsulteerimist patsiente, tarbijaid
ja tervishoiutöötajaid esindavate
organisatsioonidega, liikmesriikidega 
ning huvitatud osapooltega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
loetavuse kohta.
Pärast nimetatud andmete analüüsimist 
esitab komisjon vajaduse korral 
ettepaneku parandada tooteomaduste 
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kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
kujundust ja sisu, tagamaks, et need on 
elanikkonnale ja tervishoiutöötajatele 
väärtuslikuks infoallikaks.

Or. en

Selgitus

Kokkuvõtte sissejuhatus on problemaatiline, seda enam, et selle elemente pole määratletud. 
Tekib oht, et patsiendid loevadki ainult seda osa, kuigi tegelikult peaksid nad läbi lugema 
kogu infolehe. Infolehe loetavusega seotud probleeme ei lahendata kokkuvõtte lisamisega. 
Selle asemel tuleks nende käsitlemiseks koostada ülevaade infolehel olevatest tingimustest.

Muudatusettepanek 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes olema lühikokkuvõte kõige 
tähtsama teabega ravimi kohta ning
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes olema lühikokkuvõte ravimi
kasulikkusest ja võimalikest 
kõrvaltoimetest ning sellest, kuidas tagada 
ravimi ohutu ja efektiivne kasutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid ligipääsu tähtsale teabele 
kasutatavate ravimite kohta, peaks lisaks 
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ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi
infolehes olema lühikokkuvõte kõige 
tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

tooteomaduste kokkuvõttele ja pakendi
infolehele olema kättesaadav viide 
pädevate asutuste ja/või müügiloa 
omaniku veebilehele või tasuta
telefoniliinile, kaasa arvatud iga toote 
kohta lühikokkuvõte kõige tähtsama 
teabega ravimi kohta ning teabega, kuidas 
ohtusid miinimumini viia ja kuidas kõige 
rohkem ravimist kasu oleks.

Or. fr

Selgitus

Uue “kõige tähtsama teabe" lõigu loomine tooteomaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele 
tundub olevat pigem takistava mõjuga. Tooteomaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht ongi 
juba kokkuvõte oluliseks peetavast teabest. Teisest küljest võiks kokkuvõte teabest olla 
kättesaadav usaldusväärsel veebilehel. 

Muudatusettepanek 50
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest esitab komisjon 
pärast konsulteerimist patsiente, tarbijaid 
ja tervishoiutöötajaid esindavate 
organisatsioonidega, liikmesriikidega 
ning teiste huvitatud osapooltega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
loetavuse kohta liikmesriikides.
Pärast nimetatud andmete analüüsimist 
esitab komisjon vajaduse korral 
ettepaneku parandada tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehe 
kujundust ja sisu, tagamaks, et need on 
elanikkonnale ja tervishoiutöötajale 
väärtuslikuks infoallikaks.
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Or. en

Selgitus

Kõnealune konsulteerimine peaks algama viivitamatult. Tooteomaduste kokkuvõtete ja 
pakendi infolehtede parandatud loetavus, selgus ja arusaadavus kõikides liikmesriikides 
peaks olema põhitähelepanu all tulevikus tehtavates ettepanekutes muuta ühenduse 
seadusandlust seoses patsientidele jagatava teabega retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta. 

Muudatusettepanek 51
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Koostöös EMEAga esitab komisjon 
viivitamatult pärast konsulteerimist 
patsiente, tarbijaid, arste ja farmatseute, 
ravikindlustajaid esindavate 
organisatsioonidega, liikmesriikidega 
ning teiste huvitatud osapooltega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
loetavuse kohta ning nende väärtusest 
elanikkonna ja tervishoiutöötajate jaoks.
Pärast nimetatud andmete analüüsimist 
esitab komisjon vajaduse korral 
ettepaneku parandada tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehe 
kujundust ja sisu, tagamaks, et need on 
elanikkonnale ja tervishoiutöötajale 
väärtuslikuks infoallikaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) 24 kuu jooksul alates käesoleva 
direktiivi avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
olulisuse kohta patsientide ja 
tervishoiutöötajate vajadusi silmas 
pidades. Selle põhjal esitab komisjon 
vajadusel õiguslikud soovitused ja/või 
ettepanekud nende kahe dokumendi 
parendamiseks.

Or. fr

Selgitus

Praegusel hetkel ei rahulda tooteomaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht patsiente ja 
tervishoiutöötajaid täielikult. Võttes arvesse muutusi patsientide ja tervishoiutöötajate 
tegevuses, teadmistes ja nõudmistes, oleks komisjonil asjakohane viia läbi uuring selle kohta, 
kuidas neid kahte dokumente kasutatakse ning esitatakse. 

Muudatusettepanek 53
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et ravimiohutuse alastes 
otsustustes kasutataks liikmesriikide ja 
ühenduse tasandil ühesugust teaduslikku 
pädevust, peaks koordineerimisgrupil 
olema võimalus toetuda ravimiameti 
ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee nõustamisele.

(13) Selleks et ravimiohutuse alastes 
otsustustes kasutataks liikmesriikide ja 
ühenduse tasandil ühesugust teaduslikku 
pädevust, peaks koordineerimisgrupil 
olema võimalus toetuda ravimiameti 
ravimiohutuse riski/kasu suhte hindamise
nõuandekomitee nõustamisele.
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Or. fr

Selgitus

Nimetus "Ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee“ on liiga kitsalt piiritletud ega võta 
arvesse vajadust ravimi riski ja kasu analüüsi järele, rõhutades vaid riskianalüüsi.
Nõuandekomitee reguleerimisalasse kuuluvad siiski „kõik ravimiohutuse järelevalvega seotud 
küsimused“ (Ettepanek võtta vastu määrus, artikkel 1 punkt 12).

Muudatusettepanek 54
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriikidel peaks olema selline 
ravimiohutuse järelevalve süsteem, mille 
abil saaks koguda ravimite järelevalveks 
vajalikku teavet, sealhulgas teavet ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete, väärtarvitamise, 
kuritarvitamise ja ravivigade kohta, ning 
selle kvaliteedi tagamiseks tuleks jälgida 
arvatavate kõrvaltoimete juhtusid.

(16) Liikmesriikidel peaks olema selline 
ravimiohutuse järelevalve süsteem, mille 
abil saaks koguda ravimite järelevalveks 
vajalikku teavet, sealhulgas teavet ravimite 
arvatavate kõrvaltoimete, mis esinevad 
tavaliste kasutustingimuste, ettenähtust 
erineva kasutamise korral,
väärtarvitamise, kuritarvitamise ja 
ravivigade kohta, ning selle kvaliteedi 
tagamiseks tuleks jälgida arvatavate 
kõrvaltoimete juhtusid.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek on segadust tekitav ning selles võiks olla kinnitatud, et ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi tuleks kasutada teabe kogumiseks kõikide arvatavate kõrvaltoimete kohta 
– mitte ainult nende kohta, mis tekivad väärtarvitamisest, kuritarvitamisest ja ravivigadest. 
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Muudatusettepanek 55
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et edendada ressursside 
koordineerimist liikmesriikide vahel, 
peaks liikmesriigil olema õigus 
delegeerida teatavaid ravimiohutusalaseid 
ülesandeid teisele liikmesriigile.

(17) Iga liikmesriik peaks olema vastutav 
enda territooriumil esinevate 
kõrvaltoimete jälgimise eest. Et edendada
pädevust ravimiohutuse järelevalve 
alastes küsimustes, tuleks liikmesriike 
kutsuda üles korraldama koolitusi ning 
vahetama pidevalt teavet ning kogemusi.

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks olema täielikult vastutav kõikide kõrvaltoimete tuvastamise ja jälgimise 
eest, mis on seotud nende territooriumil müüdava ravimiga. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et edendada ressursside 
koordineerimist liikmesriikide vahel, 
peaks liikmesriigil olema õigus 
delegeerida teatavaid ravimiohutusalaseid 
ülesandeid teisele liikmesriigile.

(17) Iga liikmesriik peaks vastutama oma 
territooriumil esinevate kõrvaltoimete 
avastamise ja jälgimise eest. Et edendada
ravimiohutuse järelevalve alast pädevust 
peaks liikmesriike innustama korraldama 
koolitusi ja korrapärast teabe ja 
erialateadmiste vahetust. 

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks olema täielikult vastutav oma territooriumil müüdavate ravimite 
kõrvaltoimete avastamise ja jälgimise eest.
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Muudatusettepanek 57
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud ja liikmesriigid 
teatama sellistest kõrvaltoimetest ainult
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”), 
millele on osutatud määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis d.

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud sellistest 
kõrvaltoimetest teatama nende 
liikmesriikide pädevatele asutustele, kus 
kõnealused kõrvaltoimed esinesid, ja 
liikmesriigid peaksid sellistest 
kõrvaltoimetest teatama otse ühenduse 
ravimiohutuse järelevalve andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrku (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”), millele on osutatud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 
1 punktis d.

Mistahes muudatus liikmesriigi 
andmebaasis tuleks koheselt ning 
automaatselt kajastada andmebaasis 
Eudravigilance.

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks olema täielikult teadlik ning teatama viivitamatult enda territooriumil 
esinevatest ravimite arvatavatest kõrvaltoimetest. Liikmesriikidel peaks olema otsene ligipääs 
ravimi kõrvaltoimete üksikasjalikele aruannetele, et vältida teaduslikku analüüsi kuuluva 
kliinilise informatsiooni kadu.  Liikmesriigid peaksid vastutama aruannete registreerimise 
eest andmebaasis Eudravigilance, tagamaks andmebaasi Eudravigilance kvaliteet. 
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Muudatusettepanek 58
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud ja liikmesriigid 
teatama sellistest kõrvaltoimetest ainult 
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”), 
millele on osutatud määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis d.

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam ning et 
liikmesriigid saaksid samaaegselt 
ligipääsu samale informatsioonile, 
peaksid müügiloa omanikud ja 
liikmesriigid teatama sellistest 
kõrvaltoimetest ainult ühenduse 
ravimiohutuse järelevalve andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrku (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”), millele on osutatud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 
1 punktis d. Selles perspektiivis ei tohiks 
liikmesriigid nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks kehtestada müügiloa 
omanikele lisanõudeid seoses kohese ja 
regulaarse teatamisega arvatavatest 
kõrvaltoimetest.

Or. fr

Selgitus

Et saavutada Euroopa Liidu eesmärke ning lihtsustada teabe edastamist ja jälgimise 
ühtlustamist, ei tohiks liikmesriigid kehtestada ühtegi teaduslikult põhjendamata lisanõuet. 

Muudatusettepanek 59
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud ja liikmesriigid

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud teatama sellistest 
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teatama sellistest kõrvaltoimetest ainult 
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”), 
millele on osutatud määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis d.

kõrvaltoimetest ainult liikmesriikidele ja 
liikmesriigid peaksid teatama sellistest 
kõrvaltoimetest otse ühenduse 
ravimiohutuse järelevalve andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrku (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”), millele on osutatud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 
1 punktis d.

Mis tahes muudatus liikmesriigi 
andmebaasis tuleks koheselt ning 
automaatselt kajastada andmebaasis 
Eudravigilance.
Andmebaas Eudravigilance ja liikmesriigi 
andmebaas peaksid olema täies ulatuses 
koostoimivad.

Or. en
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Selgitus

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Muudatusettepanek 60
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud ja liikmesriigid 
teatama sellistest kõrvaltoimetest ainult 
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”), 
millele on osutatud määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis d.

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud ja liikmesriigid 
teatama sellistest kõrvaltoimetest ainult 
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”), 
millele on osutatud määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis d.
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Andmebaas Eudravigilance peaks 
samaaegselt elektrooniliselt teavitama 
asjaomaseid riike müügiloa omanike 
esitatud aruannetest.

Or. en

Selgitus

Kui müügiloa omanikud esitavad andmebaasile Eudravigilance aruandeid nende 
territooriumil täheldatud arvatavate tõsiste kõrvaltoimete kohta, tuleks liikmesriike 
elektrooniliselt teavitada, et kindlalt tagada, et liikmesriikide pädevad asutused sellest infost 
ilma ei jääks ja seda tähele paneksid.

Muudatusettepanek 61
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et suurendada ravimiohutuse 
järelevalve protsessi läbipaistvust, peaksid 
liikmesriigid looma ja hooldama 
ravimiohutuse veebiportaale. Samal 
eesmärgil peaksid müügiloa omanikud 
esitama ametiasutustele
ravimiohutusalaste teadaannete 
eelhoiatusi ja ametiasutused peaksid 
edastama hoiatusi üksteisele.

(19) Et suurendada ravimiohutuse 
järelevalve protsessi läbipaistvust, peaksid 
liikmesriigid looma ja hooldama 
ravimiohutuse veebiportaale. Samal 
eesmärgil peaksid müügiloa omanikud 
esitama ametiasutustele
ravimiohutusalaseid teadaandeid eelloa 
saamiseks ja ametiasutused peaksid 
edastama hoiatusi üksteisele.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et mistahes teave ravimite kohta, mida ettevõtted üldsusele esitavad, 
poleks seotud reklaamiga. Teabe eelneva kinnitamise printsiipi kohaldatakse juba pakendi 
infolehtede ja avalike kampaaniate suhtes ning ettepanekus, mis käsitleb kõnealuste 
retseptiravimite kohta teabe jagamist üldsusele, ning järjepidevuse eesmärgil tuleks seda 
kohaldada ravimiohutuse järelevalve suhtes.
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Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et suurendada ravimiohutuse 
järelevalve protsessi läbipaistvust, peaksid 
liikmesriigid looma ja hooldama 
ravimiohutuse veebiportaale. Samal 
eesmärgil peaksid müügiloa omanikud 
esitama ametiasutustele
ravimiohutusalaste teadaannete eelhoiatusi 
ja ametiasutused peaksid edastama 
hoiatusi üksteisele.

(19) Et suurendada ravimiohutuse 
järelevalve protsessi läbipaistvust, peaksid 
liikmesriigid looma ja hooldama 
ravimiohutuse veebiportaale. Müügiloa 
omanikud peaksid olema kohustatud
esitama ametisasutustele 
ravimiohutusalaseid teadaandeid, mida 
nad plaanivad eelloa saamiseks levitada.
Pärast sellise loa andmist peaksid 
ametiasutused viivitamatult edastama 
üksteisele eelhoiatusi selliste
ravimiohutusalaste teadaannete kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et mistahes teave ravimite kohta, mida ettevõtted üldusele esitavad, poleks 
seotud reklaamiga. Teabe eelneva kinnitamise printsiipi kohaldatakse juba pakendi 
infolehtede ja avalike kampaaniate suhtes ning ettepanekus, mis käsitleb kõnealuste 
retseptiravimite kohta teabe jagamist üldsusele, ning järjepidevuse eesmärgil tuleks seda 
kohaldada ravimiohutuse järelevalve teabe suhtes.

Muudatusettepanek 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Eriti tuleks kutsuda üles teatama 
kõrvaltoimetest tervishoiutöötajate kaudu, 
juhul kui nende panus võib olla oluline 
kõrvaltoimest arusaamisel. Et tõhustada 
kõrvaltoimetest teatamist, võiks vastavalt 
andmekaitse-eeskirjadele lihtsustada 
tervishoiutöötajate ligipääsu patsiendi 
terviseloos sisalduvatele raviandmetele.
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Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada tervishoiutöötaja kontrollpositsiooni olulisust ravimiohutuse 
järelevalvega seotud aruannete esitamisel.

Muudatusettepanek 64
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjenduss 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Eriti tuleks kutsuda üles teatama 
kõrvaltoimetest tervishoiutöötajate kaudu, 
juhul kui nende panus võib olla oluline 
kõrvaltoime tähtsusest arusaamisel ning 
juhtudel, kui kõnealused kõrvaltoimed on 
seotud ravivigadega. .
Et tõhustada kõrvaltoimetest teatamist, 
võiks lihtsustada tervishoiutöötajate 
ligipääsu patsiendi terviseloos 
sisalduvatele raviandmetele.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada tervishoiutöötaja kontrollpositsiooni olulisust ravimiohutuse 
järelevalvega seotud aruannete esitamisel. Lisaks sellele, et aidata kaasa arvatavaid 
kõrvaltoimeid põhjustavate võimalike ravivigade õigele tuvastamisele, on oluline, et arstidel 
ja farmatseutidel on ligipääs patsientide ravimikaartidele, arvestades täiel määral 
andmekaitse-eeskirju.
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Muudatusettepanek 65
Crescenzio Rivellini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Eriti tuleks kutsuda üles teatama 
kõrvaltoimetest tervishoiutöötajate kaudu, 
juhul kui nende panus võib olla oluline 
kõrvaltoimete ja ravivigadest põhjustatud 
kõrvaltoimete tähtsusest arusaamisel. Et 
lihtsustada kõrvaltoimetest teatamist ning 
kaitsta kodanikku, peaks 
tervishoiutöötajatel olema ligipääs 
patsientide ravidokumentides 
sisalduvatele andmetele.

Or. it

Selgitus

Oluline on rõhutada tervishoiutöötajate aktiivset rolli ravimiohutuse järelevalvega seotud 
aruannete esitamisel. Lisaks sellele, et lihtsustada arvatavaid kõrvaltoimeid põhjustavate 
võimalike ravivigade õiget tuvastamist, on oluline, et nii arstidel kui ka farmatseutidel on 
ligipääs patsientide ravimikaartidele, arvestades täiel määral andmekaitse-eeskirju ning 
tegutsedes vastastikuse usalduse õhkkonnas, mis on end õigustanud.

Muudatusettepanek 66
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nõuded perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete kohta peaksid olema 
proportsionaalsed ravimitest tulenevate 
ohtudega. Perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded peaksid seetõttu olema 
seotud esmakordse müügiloa saanud 
ravimite riskijuhtimissüsteemiga ja
rutiinset aruandlust ei peaks olema vaja
geneeriliste, hästi tõestatud kasutusega 
ravimite, teadliku nõusoleku, 
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homöopaatiliste ravimite või tavapäraseks 
kasutuseks registreeritud taimravimite 
puhul. Tervisekaitse seisukohalt peaksid 
asjaomased asutused selliste ravimite kohta 
siiski nõudma perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid juhul, kui on vaja hinnata 
kõnealuste ravimite ohutust või vastavust 
tooteteabele.

Or. fr

Selgitus

The exclusion of certain types of medicinal product from the periodic safety update report 
system (generic versions of medicinal products, medicinal products whose active ingredients 
have been well established in medical use for at least ten years, certain homeopathic 
medicinal products, certain traditional herbal medicinal products, etc.) could cause 
problems. In the case of generics, if the original product is no longer on the market, there will 
no longer be a periodic report available for these medicinal products. Furthermore, adverse 
reactions may appear long after the product is marketed (as with DiAntalvic). There cannot 
therefore be any exclusion in principle for certain medicinal products, but a longer interval is 
acceptable. 

Muudatusettepanek 67
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nõuded perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete kohta peaksid olema 
proportsionaalsed ravimitest tulenevate 
ohtudega. Perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded peaksid seetõttu olema 
seotud esmakordse müügiloa saanud 
ravimite riskijuhtimissüsteemiga ja 
rutiinset aruandlust ei peaks olema vaja
geneeriliste, hästi tõestatud kasutusega 
ravimite, teadliku nõusoleku, 
homöopaatiliste ravimite või tavapäraseks 
kasutuseks registreeritud taimravimite 
puhul. Tervisekaitse seisukohalt peaksid 
asjaomased asutused selliste ravimite kohta 

(22) Nõuded perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete kohta peaksid olema 
proportsionaalsed ravimitest tulenevate 
ohtudega. Perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded peaksid seetõttu olema 
seotud esmakordse müügiloa saanud 
ravimite riskijuhtimissüsteemiga ja 
rutiinset aruandlust peaks tegema
geneeriliste, hästi tõestatud kasutusega 
ravimite, teadliku nõusoleku, 
homöopaatiliste ravimite või tavapäraseks 
kasutuseks registreeritud taimravimite 
puhul. Tervisekaitse seisukohalt peaksid 
asjaomased asutused selliste ravimite kohta 
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siiski nõudma perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid juhul, kui on vaja hinnata 
kõnealuste ravimite ohutust või vastavust 
tooteteabele.

siiski nõudma perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid juhul, kui on vaja hinnata 
kõnealuste ravimite ohutust või vastavust 
tooteteabele.

Or. fr

Selgitus

Ravimi toimed võivad erineda sõltuvalt selle koostisest või valmistamisviisist ning seetõttu 
tuleks kõikide ravimite suhtes kohaldada perioodiliste ajakohastatud ohutusaruannete 
avaldamise nõuet.

Muudatusettepanek 68
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada. Ravimiohutuse järelevalve 
toimingute piisavat rahastamist peaks 
olema võimalik tagada müügiloa 
omanikelt lõivude kogumise teel. Sellisel 
viisil kogutud rahalised vahendid peaksid 
siiski olema liikmesriikide pädevate 
asutuste pideva järelevalve all, et tagada 
nende sõltumatus.

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve toiminguid tuleks riiklikult rahastada mitte ainult nende 
sõltumatuse tagamiseks, vaid selleks, et liikmesriigid oleksid täielikult vastutavad 
ravimiohutuse järelevalve eest (samuti seoses rahastamisega), kuna nemad kannavad 
kõrvaltoimetega seotud kulusid nii haigestumuse kui suremusega seoses. . Euroopa Komisjoni 
sõnul “on hinnanguliselt 5 % kõikidest haiglaravi juhtudest põhjustatud ravimite 
kõrvaltoimest, 5 % haiglas viibivatest patsientidest kannatavad ravimite kõrvaltoimete all 
ning ravimite kõrvaltoime on haiglapatsientide surma levinumate põhjuste hulgas viiendal 
kohal”.
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Muudatusettepanek 69
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada. Ravimiohutuse järelevalve 
toimingute piisavat rahastamist peaks 
olema võimalik tagada müügiloa 
omanikelt lõivude kogumise teel. Sellisel 
viisil kogutud rahalised vahendid peaksid 
siiski olema liikmesriikide pädevate 
asutuste pideva järelevalve all, et tagada 
nende sõltumatus.

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve toiminguid tuleks riiklikult rahastada mitte ainult nende 
sõltumatuse tagamiseks, vaid selleks, et liikmesriigid oleksid täielikult vastutavad 
ravimiohutuse järelevalve eest (samuti seoses rahastamisega), kuna nemad kannavad 
kõrvaltoimetega seotud kulusid nii haigestumuse kui suremusega seoses. Euroopa Komisjoni 
sõnul “on hinnanguliselt 5 % kõikidest haiglaravi juhtudest põhjustatud ravimite 
kõrvaltoimest, 5 % haiglas viibivatest patsientidest kannatavad ravimite kõrvaltoimete all 
ning ravimite kõrvaltoime on haiglapatsientide surma levinumate põhjuste hulgas viiendal
kohal".

Muudatusettepanek 70
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada. Ravimiohutuse järelevalve 

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada.
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toimingute piisavat rahastamist peaks 
olema võimalik tagada müügiloa 
omanikelt lõivude kogumise teel. Sellisel 
viisil kogutud rahalised vahendid peaksid 
siiski olema liikmesriikide pädevate 
asutuste pideva järelevalve all, et tagada 
nende sõltumatus.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a)Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta, ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.
detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta2. Selleks et 
kõrvaltoimeid avastada, hinnata, mõista, 
vältida, kindlaks teha ning võtta 
kasutusele meetmeid ohtude 
vähendamiseks ja ravimi kasulikkuse 
tõstmiseks eesmärgiga kindlustada 
rahvatervist, peaks olema võimalik 
isikuandmeid töödelda süsteemis 
Eudravigilance, järgides EL 
andmekaitsealaseid õigusakte. See 
eesmärk teenib olulist avalikku huvi, mis 
õigustab tuvastatavate terviseandmete 
töötlemist, kui andmeid töödeldakse 
üksnes vajaduse korral ja asjaosalised 
hindavad kõnealuste andmete töötlemise 
vajadust  ravimiohutuse järelevalve 
protsessi igas etapis.
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EÜT1 L 281, 23.11.1995, lk 31.

EÜT1 L 8, 12.01.2001, lk 1.

Or. en

Selgitus

Ettepanek hõlmab endas äärmiselt tundlikku isiklikku teavet, mis peaks olema täielikult 
kaitstud. Vt ka Euroopa andmekaitse järelevaataja 2009. aasta aprilli arvamust.

Muudatusettepanek 72
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) punkt 11 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.”;

Or. en

Selgitus

Esialgne sõnastus (konsolideeritud direktiivi 2001/81/EÜ artikli 1, punkt 11,mida kasutavad 
Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja Rahvusvaheline Ühtlustamiskonverents (ICH) 
turustatavate toodete puhul), milles on selgesti öeldud, et see viitab tavalistele 
kasutustingimustele ning välistab segaduse seoses väärtarvitamise ja kuritarvitamise 
juhtumitega, tuleks taastada. 

Muudatusettepanek 73
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.

(Saksakeelses tekstis asendada termin 
„Nebenwirkung“ terminiga „unerwünschte 
Arzneimittelwirkung“.)

Or. de

Selgitus

Termin “Nebenwirkung” (“kõrvalmõju”) tuleks asendada täpsema ja rahvusvaheliselt 
käibiva tehnilise terminiga “ unerwünschte Arzneimittelwirkung”. See vastab ka 
ingliskeelsele terminile (“ravimi kõrvaltoime”).

Muudatusettepanek 74
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele, mis esineb 
inimeste haiguste profülaktikaks, 
diagnoosimiseks ja raviks või 
füsioloogiliste talitluste taastamiseks, 
korrigeerimiseks või modifitseerimiseks 
tavaliselt kasutavate dooside puhul.

Or. fr

Selgitus

Mõiste muudatus ei ole põhjendatud ning enimtunnustatud rahvusvaheline mõiste tuleks 
säilitada (WHO ning Rahvusvaheline Ühtlustamiskonverentsi heakskiidetud mõiste). Teisest 
poolt tundub asjakohane esitada paralleelseid mõisteid ravivigade ja väärtarvitamise kohta, 
mida hõlmab ka komisjoni poolt väljapakutud uus mõiste, mis ei tekita aga samasugust 
reaktsiooni. 
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Muudatusettepanek 75
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele, mis 
vastavalt tooteomaduste kokkuvõttele 
esineb inimeste haiguste profülaktikaks, 
diagnoosimiseks ja raviks või 
füsioloogiliste talitluste taastamiseks, 
korrigeerimiseks või modifitseerimiseks 
tavaliselt kasutavate dooside puhul.
11a) Ravimi ettenähtust erinev 
kasutamine: ravimi kasutamine, mis ei 
vasta tooteomaduste kokkuvõttele, kaasa 
arvatud ravivead, ning millega kaasnevad 
tahtmatud mürgised kõrvaltoimed.

Or. en

Selgitus

Et hinnata mürgiseid ja tahtmatuid kõrvaltoimeid, mis on tingitud ravimi kasutamisest, on 
oluline teha vahet tooteomaduste kokkuvõttega kooskõlas oleva kasutuse ja sellega mitte 
kooskõlas oleva kasutuse vahel (ettenähtust erinev kasutamine ning ravivead). Hinnang 
põhjustab pädevates asutustes erinevaid reaktsioone.   ravivead võivad viia täiendavate 
hoiatusteni, kuid mitte müügiloa tühistamise või peatamiseni, vastupidiselt kõrvaltoimetele.

Muudatusettepanek 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
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vastureaktsioon ravimi toimele. vastureaktsioon ravimi toimele, mis esineb 
inimeste haiguste profülaktikaks, 
diagnoosimiseks ja raviks või 
füsioloogiliste talitluste taastamiseks, 
korrigeerimiseks või modifitseerimiseks 
tavaliselt kasutavate dooside puhul.

Or. en

Selgitus

Oluline on kasutada üle maailma ühtset terminoloogiat. EÜs kasutatavad mõisted peaksid 
olema identsed ICH või WHO kehtestatud mõistetega. Termini “kõrvaltoime” definitsioon ei 
ole kooskõlas WHO definitsiooniga. EÜs praegu kasutusel olev kõrvaltoime mõiste on 
kooskõlas WHO mõistega ning see tuleks nii jätta, kuna see on seotud müügiloa tingimustele 
vastavate doosidega. Vastasel juhul poleks võimalik määratleda terminit “tahtmatu”.

Muudatusettepanek 77
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.

(Saksakeelses tekstis asendada termin 
„Nebenwirkung“ terminiga „unerwünschte 
Arzneimittelwirkung“.)

Or. de

Selgitus

Termin “Nebenwirkung” (“kõrvalmõju”) tuleks asendada täpsema ja rahvusvaheliselt 
käibiva tehnilise terminiga “ unerwünschte Arzneimittelwirkung”. See vastab ka 
ingliskeelsele terminile (“ravimi kõrvaltoime”).
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Muudatusettepanek 78
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.

(Saksakeelses tekstis asendada termin 
„Nebenwirkung“ terminiga „unerwünschte 
Arzneimittelwirkung“.)

Or. de

Selgitus

Termin “Nebenwirkung” (“kõrvalmõju”) tuleks asendada täpsema ja rahvusvaheliselt 
käibiva tehnilise terminiga “ unerwünschte Arzneimittelwirkung”. See vastab ka 
ingliskeelsele terminile (“ravimi kõrvaltoime”).

NB: Kui see muudatusettepanek võetakse vastu, tuleb vastavad parandused teha ka direktiivi 
ülejäänud osades ja ka ühenduse regulatsioonis Nr 726/2004.

Muudatusettepanek 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine punkt:
11 a. Raviviga: Vastureaktsioon, mis pole 
kõrvaltoime, kuid mis on tingitud 
ravivigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärtarvitamisest ja 
kuritarvitamisest.
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Or. en

Selgitus

Oluline on saada teavet ka ravivigade kohta, kuid neid tuleks eristada kõrvaltoimetest. On 
arusaadav, et ametiasutuste jaoks on oluline saada teavet ravivigade kohta. Kõrvaltoime 
hõlmab tavaliselt pakendi infolehte ja ravimi omaduste kokkuvõtet, kuna ravivigasid pole 
põhjust nendes dokumentides kajastada.

Muudatusettepanek 80
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine punkt:
„13 a) Keskkonnakahjulik kõrvalmõju:
Soovimatu mõju keskkonnale või 
rahvatervisele ravimi või selle 
lagunemisproduktide kaudu“

Or. en

Selgitus

Ravimid väljuvad ravil oleva patsiendi uriiniga.  Sageli liiguvad need läbi reoveepuhastite 
ning võivad reostada pinna-, põhja- ja isegi joogivett. Keskkonda kahjustavaid mõjusid tuleb 
käsitleda ravimeid puudutavates õigusaktides. Seetõttu on vaja defineerida keskkonda 
kahjustavat mõju.

Muudatusettepanek 81
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatakse ainult saksakeelse versiooni 
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suhtes.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 punkti 11 lisatud muudatust.

Muudatusettepanek 82
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatakse ainult saksakeelse versiooni 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 punkti 11 lisatud muudatust.

Muudatusettepanek 83
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatakse ainult saksakeelse versiooni 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Termin “Nebenwirkung” (“kõrvalmõju”) tuleks asendada täpsema ja rahvusvaheliselt 
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käibiva tehnilise terminiga“ unerwünschte Arzneimittelwirkung”. See vastab ka ingliskeelsele 
terminile (“ravimi kõrvaltoime”).

Muudatusettepanek 84
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„14) Arvatav kõrvaltoime: kõrvaltoime,
mille suhtes ei saa välistada põhjuslikku 
seost ravimi ja sündmuse vahel.”;

„14) Raviviga: Igasugune välditav 
tahtmatu ja sobimatu sündmus või 
juhtum, mis põhjustas või oleks võinud 
põhjustada kõrvaltoime, samal ajal kui 
ravim oli tervishoiutöötaja, patsiendi või 
tarbija kontrolli all. Kõrvaltoimeid 
põhjustavaid ravivigasid tuleks 
aruandluse seisukohast käsitleda 
kõrvaltoimetena.”

Or. en

Selgitus

Selguse mõttes tuleks tutvustada mõistet „raviviga“ tagamaks, et käesolev direktiiv (vt 
põhjendus nr 5) hõlmaks välditavaid, tahtmatuid ja sobimatuid intsidente, millest tingitud 
kõrvaltoime tuleneb nii ravimi lubatud tarbimisest normaalses annuses kui ka ravivigadest ja 
toote omaduste kohta koostatud heakskiidetud kokkuvõttes nimetamata kasutusaladest.

Muudatusettepanek 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt:
14 a) Keskkonnakahjulik kõrvalmõju: See 
hõlmab mürgist mõju rahvatervisele või 
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keskkonnale, eriti pinna-, põhja- ja 
joogiveele, mis on seotud ravimite 
väljanägemise või nende 
lagunemisproduktidega või ravimisegude 
ja nende lagunemisproduktidega.

Or. en

Selgitus

Ravimid väljuvad ravil oleva patsiendi uriiniga. Need liiguvad läbi reoveepuhastite ning 
reostavad pinna- ja põhjavett. Kui ravimid jõuavad joogiveekaevu, ohustavad need lisaks ka 
rahvatervist. Veekeskkonnas võib neil olla mürgine mõju taimestikule ja loomastikule. 
Seetõttu tuleks keskkonda kahjustavaid mõjusid hõlmata ravimiohutuse järelevalve 
õigusaktides. Seega on vajalik määratleda keskkonnakahjuliku kõrvalmõju definitsioon.

Muudatusettepanek 86
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt 15 asendatakse järgmisega: c) punkt 15 asendatakse järgmisega:

„15) Loasaamisjärgne ohutusuuring:
igasugune müügiluba omava ravimi 
uuring, mille eesmärk on teha kindlaks
ravimiga seotud ohutegurid, nende 
iseloom ja ulatus, kinnitada ülevaadet
ravimi ohutusest või mõõta 
riskijuhtimismeetmete tõhusust.”;

„15) Loasaamisjärgne ravimiohutusalane 
uuring: igasugune sellise ravimi uuring,
millele antakse alternatiivse ravimeetodi 
puudumisel rahvatervise tagamiseks 
müügiluba varem või mis viiakse läbi 
terviseorganisatsiooni nõudmisel pärast 
ravimi turule toomist, mille eesmärk on 
teha kindlaks kõrvaltoimete ohud, nende 
iseloom ja ulatus või hinnata ravimi
kõrvaltoime profiili või ümber hinnata 
selle riski-kasu tasakaalu või mõõta 
riskijuhtimismeetmete tõhusust.”

Or. en

Selgitus

Loasaamisjärgse uuringu eesmärk on jälgida ravimi kõrvaltoimete esinemist inimestel. 
Kasutatav sõnastus peab paremini kajastama nende loasaamisjärgsete uuringute tegelikku 
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eesmärki.  Loasaamisjärgseid ohutusuuringuid ei tohi kasutada müügiloa hõlpsaks 
hankimiseks ilma piisava hindamiseta.  

Muudatusettepanek 87
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt 15 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„15) Loasaamisjärgne ohutusuuring:
igasugune müügiluba omava ravimi 
uuring, mille eesmärk on teha kindlaks 
ravimiga seotud ohutegurid, nende 
iseloom ja ulatus, kinnitada ülevaadet 
ravimi ohutusest või mõõta 
riskijuhtimismeetmete tõhusust.”;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„15) Loasaamisjärgne ohutusuuring:
igasugune müügiluba omava ravimi 
uuring, mille eesmärk on teha kindlaks
ravimiga seotud ohutegurid, nende 
iseloom ja ulatus, kinnitada ülevaadet
ravimi ohutusest või mõõta 
riskijuhtimismeetmete tõhusust.”;

„15) Loasaamisjärgne ravimiohutusalane 
uuring: igasugune sellise ravimi uuring,
millele antakse alternatiivse ravimeetodi 
puudumisel rahvatervise tagamiseks 
müügiluba varem või mis viiakse läbi 
terviseorganisatsiooni nõudmisel pärast 
ravimi turule toomist, mille eesmärk on 
teha kindlaks kõrvaltoimete ohud, nende 
iseloom ja ulatus või hinnata ravimi
kõrvaltoime profiili ja selle riski-kasu 
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tasakaalu või mõõta riskijuhtimismeetmete 
tõhusust.”

Or. en

Selgitus

Loasaamisjärgse uuringu eesmärk on jälgida ravimi kõrvaltoimete esinemist inimestel. Selle 
eesmärgiks ei ole uurida “loasaamisjärgset ohutust”. Loasaamisjärgseid ohutusuuringuid ei 
tohi kasutada müügiloa hõlpsaks hankimiseks ilma piisava hindamiseta. 

Muudatusettepanek 89
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) punkt 28a asendatakse järgmisega:
„28a) Riski-kasu tasakaal:
Ravimi positiivsete ravitoimete hinnang 
seoses punktis 28 määratletud 
ohtudega.”

Or. en

Selgitus

Ravimijäätmete probleem keskkonnas on teada. See küsimus ei puuduta ainult 
keskkonnakaitset, vaid ka rahvatervist läbi keskkonna. Sellegipoolest ei sisalda ravimi 
müügiloa saamiseks koostatud riski-kasu tasakaalu hinnang ravimite mõjusid keskkonnale. 
Nii Euroopa Keskkonnaagentuur (2010), Rootsi Meditsiinitoodete Agentuur (2009) kui ka 
Saksamaa Keskkonna Nõuandekomisjon (2007) toetavad seisukohta, et müügiloa andmisel 
tuleks arvesse võtta keskkonnamõjusid. 
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Muudatusettepanek 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) punkt 28a asendatakse järgmisega:
„28a) Riski-kasu tasakaal:
Ravimi positiivsete ravitoimete hinnang 
seoses punktis 28 määratletud 
ohtudega.”

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on täiendada riski-kasu tasakaalu hinnangut mõistega ”oht 
keskkonnale”. Selline täiendus on juba olemas veterinaarravimeid käsitlevates õigusaktides, 
ning Euroopa Keskkonnaagentuuri tehnilises aruandes nr 1/2010 soovitatakse kõnealune 
täiendus sisse viia õigusaktides, mis käsitlevad inimtervishoius kasutatavaid ravimeid. 
Põhieesmärgiks on kaitsta rahvatervist, ilma et seataks ohtu ligipääs patsientide jaoks 
elutähtsatele ravimitele.

Muudatusettepanek 91
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28b) Riskijuhtimissüsteem: ravimiohutuse 
järelevalvega seotud toimingute ja 
sekkumiste kogum, mis on kavandatud 
selleks, et teha kindlaks, iseloomustada, 
ennetada või minimeerida ravimitega 
seotud ohtusid, sealhulgas kõnealuste 
sekkumiste tõhususe hinnang.

28b) Riskijuhtimissüsteem: ravimiohutuse 
järelevalvega seotud toimingute ja 
sekkumiste erikogum, mis on kavandatud 
selleks, et teha kindlaks ravimitega seotud
ohtude ulatus või ennetada neid, 
sealhulgas kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnang, või tagada uute ohtude varajast 
tuvastamist.
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Or. en

Selgitus

Kõiki Euroopa turul müüdavaid ravimeid tuleb tõsiselt jälgida üldise ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi abil, mida tuleb tõhusamaks muuta nii Euroopa kui liikmesriikide 
tasandil. Riskijuhtimissüsteemi eesmärgiks ei peaks olema “kindlaks teha ravimitega 
kaasnevaid ohte”: See on loasaamiseelse hindamise eesmärk. Riskijuhtimissüsteem peaks 
võimaldama vältida ohte, mis on tuvastatud juba loasaamiseelse hindamise käigus, ning 
tuvastada uusi ohte nii ruttu kui võimalik.

Muudatusettepanek 92
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28b) Riskijuhtimissüsteem: ravimiohutuse 
järelevalvega seotud toimingute ja 
sekkumiste kogum, mis on kavandatud 
selleks, et teha kindlaks, iseloomustada, 
ennetada või minimeerida ravimitega 
seotud ohtusid, sealhulgas kõnealuste 
sekkumiste tõhususe hinnang.

28b) Riskijuhtimissüsteem: teatud
ravimiohutuse järelevalvega seotud 
toimingute ja sekkumiste kogum, mis on 
kavandatud selleks, et kvantifitseerida või 
ennetada ravimitega seotud ohtusid, 
sealhulgas kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnang, või kindlustada uute ohtude 
varajane avastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28b) Riskijuhtimissüsteem: ravimiohutuse 
järelevalvega seotud toimingute ja 

28b) Riskijuhtimissüsteem: teatud
ravimiohutuse järelevalvega seotud 
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sekkumiste kogum, mis on kavandatud 
selleks, et teha kindlaks, iseloomustada, 
ennetada või minimeerida ravimitega 
seotud ohtusid, sealhulgas kõnealuste 
sekkumiste tõhususe hinnang.

toimingute ja sekkumiste kogum, mis on 
kavandatud selleks, et kvantifitseerida või 
ennetada ravimitega seotud ohtusid, 
sealhulgas kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnang, või kindlustada uute ohtude 
varajane avastamine.

Or. en

Selgitus

Kõiki Euroopa turul kättesaadavaid ravimeid tuleb jälgida üldise ravimiohutuse 
järelevalvesüsteemiga, mis peab muutuma efektiivsemaks nii Euroopa kui riiklikul tasandil. 
Riskijuhtimissüsteemi eesmärk ei tohiks olla „teha kindlaks ravimitega seotud ohtusid“: see 
on müügilubade andmisele eelneva hindamise ülesanne. Riskijuhtimissüsteem peaks 
müügilubade andmisele eelneva hindamise abil tegema võimalikuks juba avastatud ohtude 
ennetamise.

Muudatusettepanek 94
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28c) Ravimiohutuse järelevalve süsteem:
süsteem, mida kasutavad müügiloa
omanikud ja liikmesriigid, et täita IX 
jaotises loetletud ülesandeid ja kohustusi, 
mis on ette nähtud müügiloa saanud 
ravimite ohutuse järelevalveks ja iga 
muutuse avastamiseks riski ja kasulikkuse 
vahekorras.

28c) Ravimiohutuse järelevalve süsteem:
süsteem, mis võimaldab müügiloa
omanikel ja liikmesriikidel täita IX 
jaotises loetletud ülesandeid ja kohustusi:

a) koguda ravimite järelevalveks vajalikku 
teavet, eelkõige teavet inimestel ilmnevate 
kõrvaltoimete kohta, sealhulgas ravimite 
väärtarvitamise, kuritarvitamise ja 
ravivigade korral, ning
b) anda teaduslik hinnang sellisele 
teabele, et avastada iga muutus müügiloa 
saanud ravimite riski ja kasulikkuse 
vahekorras.
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Or. en

Selgitus

Taaskehtestada tuleks esialgne sõnastus (konsolideeritud direktiivi 2001/83/EÜ artikkel 102), 
mis sõnastas selgelt ravimiohutuse järelevalve süsteemi ülesanded (teabe kogumine ja 
teaduslik hindamine). Ravimiohutuse järelevalve on vaatluslik teadusala, mille eesmärk on 
jälgida ravimite kõrvaltoimete ilmnemist inimestel. See pole mõeldud „ravimite ohutuse“ 
(kaksiti mõistetav „tootekeskne“, mitte „patsiendikeskne“ väljend) jälgimiseks. 

Muudatusettepanek 95
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28c) Ravimiohutuse järelevalve süsteem:
süsteem, mida kasutavad müügiloa 
omanikud ja liikmesriigid, et täita IX 
jaotises loetletud ülesandeid ja kohustusi,
mis on ette nähtud müügiloa saanud 
ravimite ohutuse järelevalveks ja iga 
muutuse avastamiseks riski ja kasulikkuse 
vahekorras.

28c) Ravimiohutuse järelevalve süsteem:
süsteem, mis võimaldab:

a) koguda ravimite järelevalveks vajalikku 
teavet,
eelkõige teavet inimestel ilmnevate 
kõrvaltoimete kohta, sealhulgas ravimite 
väärtarvitamise, kuritarvitamise ja 
ravivigade korral,
b) anda teaduslik hinnang sellisele 
teabele, et avastada iga muutus müügiloa 
saanud ravimite riski ja kasulikkuse 
vahekorras,
c) müügilubade omanikel ja 
liikmesriikidel täita IX jaotises loetletud 
ülesandeid ja kohustusi

Or. fr
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Selgitus

Tagasipöördumine ravimiohutuse järelevalvesüsteemi määratluse juurde, nagu defineeritud 
direktiivis 2001/83/EÜ, kuna komisjoni ettepanek ei maini ülesannetena teabe kogumist ja 
teaduslikku hindamist. 

Muudatusettepanek 96
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punktid 32a, 32b ja 32c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse järgmised punktid 32a, 32b 
ja 32c:
„32a)  Raviviga: selline ravimiga seotud 
tahtmatu, vältiv tegematajätmine või 
tegevus, mis võib ohustada patsienti või 
kutsuda esile kõrvaltoime ning mis võib 
ilmneda ühes või mitmes ravijärgus, nagu 
ravimiloendist ravimi valimine, retsepti 
kirjutamine, ravimi väljastamine, retsepti 
analüüs, ravimine valmistamine, 
säilitamine, jaotamine, manustamine, 
teavitamine ja ravi jälgimine, kuid samuti 
liituvad tegevused, nagu teabe edastamine 
ja ümberkirjutamine.
32b) Väärtarvitamine: tooteomaduste 
kokkuvõttega vastuolus olev ravimi 
kasutamine.
32c) Meditsiiniliselt põhjendatud 
näidustustele vastupidine kasutamine:
ravimi kasutamise erijuhtum, mille puhul 
ei järgita teadlikult tooteomaduste 
kokkuvõtte jaotises „Näidustused” 
esitatud soovitusi.”

Or. en

Selgitus

„Ravivea“, „väärtarvitamise“ ja „meditsiiniliselt põhjendatud näidustusele vastupidise 
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kasutamise“ määratluste lisamine aitab ravimiohutuse järelevalve andmeid vastavalt 
kasutuskontekstile informatiivsemalt klassifitseerida ja salvestada.

Muudatusettepanek 97
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 32a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse järgmine punkt 32a:
32a)  Raviviga: selline ravimiga seotud 
tahtmatu tegematajätmine või tegevus, 
mis võib ohustada patsienti või kutsuda 
esile kõrvaltoime. Ravivead on iseenesest 
välditavad, sest need näitavad, mida oleks 
pidanud tegema ja mida ei tehtud 
patsiendi medikamentoosse ravi käigus.
Ravivead võivad ilmneda ühes või mitmes 
ravijärgus, nagu ravimiloendist ravimi 
valimine, retsepti kirjutamine, ravimi 
väljastamine, retsepti analüüs, ravimi 
valmistamine, säilitamine, jaotamine, 
manustamine, teavitamine ja ravi 
jälgimine, kuid samuti liituvad tegevused, 
nagu teabe edastamine ja 
ümberkirjutamine.

Or. fr

Selgitus

Määratluse parandus ei ole õigustatud ja säilitada tuleks üldtunnustatud rahvusvaheline 
määratlus (Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Rahvusvahelise 
Harmoniseerimiskonverentsi (ICH) poolt vastu võetud määratlus). Teiselt poolt on 
asjakohane anda ravivea ja väärtarvitamise paralleelsed määratlused, mida hõlmab 
Komisjoni pakutud uus määratlus, kuid mis ei nõua sama vastet. 
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Muudatusettepanek 98
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 32b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse järgmine punkt 32b:
32b) Väärtarvitamine: toote omaduste 
kokkuvõttega vastuolus olev ravimi 
kasutamine.

Or. fr

Selgitus

Vt punkti 32a muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 99
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 32c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse järgmine punkt 32c:
32c) Meditsiiniliselt põhjendatud 
näidustustele vastupidine kasutamine:
ravimi kasutamise erijuhtum, mille puhul 
ei järgita teadlikult tooteomaduste 
kokkuvõtte jaotises „Näidustused” 
esitatud soovitusi.

Or. fr

Selgitus

Nagu punktis 32a.
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Muudatusettepanek 100
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 32d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse järgmine punkt 32d:
32d) Konfidentsiaalne äriteave:
dokumentide, andmete või teabe osi 
käsitletakse kindla määratletud perioodi 
jooksul konfidentsiaalse äriteabena, kui 
on tõendatud, et nende avaldamine võib 
ebaproportsionaalselt kahjustada 
müügiloa omaniku ärihuve, välja arvatud 
juhul, kui sellest kahjust hoolimata on 
teabe avaldamine avalikkuse huvides.
Rahva tervist käsitlevat teavet, eriti 
prekliinilisi, kliinilisi ja ravimiteohutuse 
järelevalvet käsitlevaid andmeid ei 
käsitleta kunagi konfidentsiaalse 
äriteabena. Müügimahte käsitlevad 
andmed tuleks samuti avalikustada, kuna 
need on teaduslikud andmed, mis 
võimaldavad hinnata rahvastiku 
kõrvalmõjude ulatust teatud ravimile.

Or. fr

Selgitus

Nagu punktis 32a.

Muudatusettepanek 101
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt i – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a)  punktis i lisatakse teise taande järele 
uus taane:

– ökotoksikoloogilised testid,

Or. en

Selgitus

Ravimitootjad peaksid andma müügilubade taotlemisel oma toodete kohta õiged 
ökotoksikoloogilised andmed. See on riskide korraliku hindamise eeldus. 

Muudatusettepanek 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) punktis i lisatakse teise taande järele 
uus taane:
− ökotoksikoloogilised testid,

Or. en

Selgitus

Ravimitootjad ei anna alati müügilubade taotlemisel oma toodete kohta ökotoksikoloogilisi 
andmeid, ilmselt seetõttu, et nende esitamata jätmine ei avalda loasaamise protsessile mingit 
mõju. Andmete puudumine muudab riskihindamise võimatuks. Hinnatud keskkonnariskide 
muutumise prognoosi jaoks on vaja, et tootja annaks esialgsed andmed.
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Muudatusettepanek 103
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 8 - lõige 3 - punkt "ia" – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ia) Kokkuvõte taotleja ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi kohta, milles peavad 
olema järgmised elemendid:

„ia) Üksikasjalik kirjeldus ja kokkuvõte 
taotleja ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
kohta, milles peavad olema järgmised 
elemendid:

Or. fr

Selgitus

Selle „üksikasjaliku kirjelduse“ (vastavalt direktiivi konsolideeritud 2001/83/EÜ artikli 8 
punkti ia sõnastusele) andmine on oluline nõue, mis võimaldab kontrollida, milliseid 
vahendeid kasutatakse. See kohustus tuleks alles jätta. 

Muudatusettepanek 104
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 3 a ja artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklit 11 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) lisatakse punkt 3a:
„3a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“
b) lisatakse järgmine lõik:
„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 

lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklis 23 osutatud nimekirja kantud 
ravimite kokkuvõttesse järgmine avaldus:
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„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Or. fr

Selgitus

The insertion of a summary of key information is unnecessary (the summary of product
characteristics – SPC – is in itself a summary of important information), it could be a source 
of confusion for patients (who might miss important information included in the SPC but not 
in the summary of key information), and could create problems of readability (for instance 
this is the case with leaflets published in several languages). The wording “medicinal product 
[…] under intensive monitoring” has an essentially negative connotation. It suggests that 
other medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm the patient 
unnecessarily. 

Muudatusettepanek 105
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 –  lõige 1– punkt 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

„3a) kõigi, välja arvatud artiklites 10, 10a 
ja 10c, 14, 16 ja 16a märgitud ravimite 
jaoks, kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada.“

Or. en

Selgitus

Erandiks võiksid olla teatud tüüpi eriti kõrge ohutuse tasemega ravimite kategooriad. 
Homöopaatiliste ravimite jaoks on see ülisuure majandusliku tähtsusega, kuna neid toodavad 
peamiselt väikese ja keskmise suurusega ravimifirmad. Ravimiohutuse järelevalvet puudutav 
halduslik ja regulatiivne koormus peaks olema proportsionaalne ja tõhus ning seetõttu 
piiratud selleks otstarbeks vajalike meetmetega, eelkõige homöopaatiliste ravimite puhul.
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Muudatusettepanek 106
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt 3a: välja jäetud
„3a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

Or. en

Selgitus

Kokkuvõtte sissejuhatus on problemaatiline, seda enam, et selle elemendid pole määratletud. 
See tekitab ohu, et patsiendid loevadki ainult seda osa, kuigi nad peaksid tegelikult läbi 
lugema kogu infolehe. Kokkuvõtte lisamine ei lahenda infolehe loetavuse probleeme. Selle 
asemel tuleks üle vaadata infolehel kirjasolevad tingimused.

Muudatusettepanek 107
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 3 a ja artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

„3a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendivahelehtede 
asjakohasusest patsientide ja 
tervishoiutöötajate vajaduste jaoks 24 kuu 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Komisjon väljastab selle põhjal 
nõuetekohaselt juriidilised soovitused 
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ja/või ettepanekud nende kahe dokumendi 
parandamiseks.

b) lisatakse järgmine lõik:
„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklis 23 osutatud nimekirja kantud 
ravimite kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Or. xm

Selgitus

Hetkel ei rahulda tooteomaduste kokkuvõte ja pakendivaheleht täielikult patsientide ja 
tervishoiutöötajate vajadusi. Võttes arvesse muutusi ravimises ning patsientide ja 
tervishoiutöötajate teadmistes ja nõudmistes, oleks komisjonil otstarbekas läbi viia uuring 
nende kahe dokumendi kasutamise ja esitlemise kohta.  

Muudatusettepanek 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1– punkt 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt 3a: välja jäetud
„3a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

Or. en

Selgitus

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 
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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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Muudatusettepanek 109
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus, millele 
eelneb tähis: „Käesolev ravim on olnud 
turul vähem kui 3 aastat või on intensiivse 
jälgimise all. Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada <liikmesriigi 
pädeva asutuse nimi ja veebiaadress>.”

Or. en

Muudatusettepanek 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklis 23 osutatud nimekirja kantud 
ravimite kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

„Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse lisatakse järgmine avaldus:
„Käesoleva ravimi loasaamisjärgset 
ohutust tuleb jälgida. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
arstile, apteekrile või <liikmesriigi pädeva 
asutuse nimi ja veebiaadress>”.

Or. en

Selgitus

Vt lõigu a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 111
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt 3a ja artikkel 11 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Lisatakse punkt 3a:
„3 a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;”

b) lisatakse järgmine lõik: a) lisatakse järgmine lõik:
„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklis 23 osutatud nimekirja kantud 
ravimite kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

„Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse lisatakse järgmine avaldus: 
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Or. hu
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Selgitus

Põhilise informatsiooni eraldi väljal esitamiseks pole mingit vajadust, kuna patsient ja arst 
saavad ravimi ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks vajaliku teabe tooteomaduste kokkuvõtet 
või pakendivahelehte tervikuna lugedes. Põhilisest informatsioonist kokkuvõtte tegemine võib 
tekitada olukorra, kus patsient ja arst keskenduvad ainult musta äärisega ümbritsetud kasti 
sisule, ning see võib lõpptulemusena ravimi ohutu kasutamise ohtu seada.

Muudatusettepanek 112
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b – lõik
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus, millele 
eelneb tähis:   
„Käesolev ravim on olnud turul vähem 
kui 3 aastat või on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Or. en

Selgitus

Äsja turule lubatud ja intensiivselt jälgitavate ravimite puhul aitavad spetsiaalsed hoiatused 
nii tervishoiutöötajatel kui patsientidel kindlaks teha äsja müügiloa saanud ravimeid, mis on 
turul olnud vähem kui kolm aastat, ja tuletavad meelde vajadust teatada võimalikest 
kõrvaltoimetest.

Muudatusettepanek 113
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus, millele 

eelneb tähis : Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada <liikmesriigi 
pädeva asutuse nimi ja veebiaadress>.”

Or. en

Selgitus

Eelkõige tervishoiutöötajad on juba kursis musta kolmnurga tähisega, mida kasutatakse kogu 
ELis intensiivselt jälgitavate uute ravimite tähistamiseks (tsentraliseeritud korras müügiloa 
saanud ravimite puhul). Siiski ei ole avaldus „Käesolev ravim on intensiivse jälgimise all“ 
vajalik, kuna see võib patsiente hirmutada ja panna neid ravimi kasutamisest loobuma.  

Muudatusettepanek 114
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklis 23 osutatud nimekirja kantud 
ravimite kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
osutatud nimekirja kantud ravimite
infolehte lisatakse järgmine avaldus:
„Käesolev äsja müügiloa saanud ravim on 
intensiivse jälgimise all, et suurendada 
teadmisi selle kõrvalmõjude kohta.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.” Teatisele on 
lisatud ümberpööratud must kolmnurk .
Must kolmnurk märgitakse ka 
välispakendile.

Or. en
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Selgitus

Patsientide ja tervishoiutöötajate aktiveerimine: kui kõrvaltoimetest teatamist tõesti 
julgustatakse, peavad nad mõistma, miks teatamine on vajalik. Kui patsiendid on teadlikud 
sellest, et manustatav ravim on neile kasulik (st tõsiste haiguste puhul, nt vähk, või kroonilise 
haiguse kulu aeglustamiseks), ei ohusta selline selgitus nende ravisoostumust, vaid aktiveerib 
nad ja suurendab nende usaldust.

Muudatusettepanek 115
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

„Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on toonud teie haigusega
patsientidele kasu. Nagu kõigi ravimite 
puhul, tuleb selle ohutust jälgida.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>”.

Or. en

Selgitus

Ravimite, millele on osutatud määruse artiklis 23 olevas nimekirjas ja millele lubade andmine 
vastab eritingimustele, ravimi omaduste kokkuvõte peaks mainima, et tootele kehtib ohutuse 
jälgimine, mitte intensiivne jälgimine. Selline tugev keelekasutus võib patsiente veelgi 
ettenähtud ravi jälgimisest eemale peletada ja kaudselt mõjutada toodete, mida ei ole antud 
tootekategooriasse kaasatud, võimalikest kõrvaltoimetest teatamist. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks julgustada mistahes võimalikest kõrvaltoimetest teada andma.
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Muudatusettepanek 116
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti 3a kohaldamisel 
lisatakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklis 23 osutatud nimekirja kantud 
ravimite kokkuvõttesse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on intensiivse jälgimise 
all. Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>”.

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse lisatakse järgmine avaldus:
„Käesolev ravim on põhjaliku 
loasaamisjärgse ohutuse jälgimise all.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress> või arstile, 
apteekrile või mõnele teisele 
tervishoiutöötajale.”

Or. fr

Selgitus

Lisaks sellele, et kõigil patsientidel ei ole juurdepääsu internetile, on arstid, apteekrid ja 
teised tervishoiutöötajad patsientide peamised ühenduspunktid. Seega tuleks mainida ka 
tervishoiutöötajate teavitamise võimalust.

Muudatusettepanek 117
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige:
Käesolev kokkuvõte olulisemast teabest 
vaadatakse läbi pärast patsientidele 
esitatavat informatsiooni käsitleva 
komisjoni ettepandud uue direktiivi 
jõustumist:

Or. en
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Selgitus

Patsientidele teabe andmise direktiiv on ravimipaketi oluline osa ning seetõttu tuleks ravimi 
ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks vajalik ülevaade olulisema teabe kokkuvõttest pärast 
käesoleva direktiivi seaduslikku jõustumist läbi vaadata.

Muudatusettepanek 118
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 16c – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Artikli 16c lõike 4 teine lõik  
asendatakse järgmisega:
Komitee  kaalub, kas lihtsustatud 
registreerumise muud kriteeriumid, 
millele on viidatud artiklis 16a, on 
täielikult täidetud. Kui komitee peab seda 
võimalikuks, koostab ta ravimtaime 
monograafia, nagu sellele on viidatud 
artikli 16h lõikes 3, mida liikmesriik peab 
oma lõpliku otsuse tegemisel järgima.

Or. en

Selgitus

Komitee monograafiate koostamise kord on tõhus ainult juhul, kui liikmesriikidel on kohustus 
komitee monograafiaid järgida.

Muudatusettepanek 119
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

“3. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks iga 
nendelt loa saanud ravimi müügiloa koos
ravimi omaduste kokkuvõttega ja 
tingimustega, mis on kehtestatud kooskõlas
artiklitega 21a, 22 ja 22a, ning tingimuste 
täitmise tähtaegadega.

“3. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks iga 
nendelt loa saanud ravimi müügiloa koos
pakendi infolehega, tooteomaduste
kokkuvõttega ja tingimustega, mis on 
kehtestatud kooskõlas artiklitega 21a, 22 ja 
22a, ning tingimuste täitmise tähtaegadega.

Or. en

Selgitus

Avalikkusele täieliku ja täpse teabe andmise huvides tuleks müügiloa andmisel avalikustada 
ka pakendi infoleht.

Muudatusettepanek 120
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
koostavad asjaomase ravimi 
hindamisaruande ning farmatseutiliste ja 
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemusi ning riskijuhtimise süsteemi ja 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
käsitleva toimiku selgitused.
Hindamisaruannet ajakohastatakse, kui 
saadakse uut teavet, mis on asjaomase 
ravimi kvaliteedi, ohutuse või tõhususe 
hindamise seisukohast oluline.

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
koostavad asjaomase ravimi 
hindamisaruande ning farmatseutiliste ja 
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemusi ning riskijuhtimise süsteemi ja 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
käsitleva toimiku selgitused.
Hindamisaruandes märgitakse 
üksikasjalikult haiguse loomulik areng, 
vajadusel soovitud näidustuse 
olemasolevad ravivõimalused ja see, kas 
olemasolevate ravivõimalustega võrreldes 
saavutatakse ravimi abil olulisi edusamme 
(„lisandväärtus” või „areng 
meditsiinilises teenuses”).
Hindamisaruannet ajakohastatakse, kui 
saadakse uut teavet, mis on asjaomase 
ravimi kvaliteedi, ohutuse või tõhususe 
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hindamise seisukohast oluline.

Or. en

Selgitus

Müügiloa taotlemise kriteeriumide edasine tõhustamine, lisades neile ravis tehtud 
edusammude näitamise võrdluses olemasolevate ravivõimalustega (terapeutiline 
lisandväärtus), vähendaks tarbetuid riske.

Muudatusettepanek 121
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
koostavad asjaomase ravimi 
hindamisaruande ning farmatseutiliste ja 
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemusi ning riskijuhtimise süsteemi ja 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
käsitleva toimiku selgitused.
Hindamisaruannet ajakohastatakse, kui 
saadakse uut teavet, mis on asjaomase 
ravimi kvaliteedi, ohutuse või tõhususe 
hindamise seisukohast oluline.

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
koostavad asjaomase ravimi 
hindamisaruande ning farmatseutiliste ja
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemusi ning riskijuhtimise süsteemi ja 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
käsitleva toimiku selgitused.
Hindamisaruandes märgitakse 
üksikasjalikult haiguse loomulik areng, 
vajadusel soovitud näidustuse 
olemasolevad ravivõimalused ja see, kas 
olemasolevate ravivõimalustega võrreldes 
saavutatakse ravimi abil olulisi edusamme 
(„lisandväärtus” või „areng 
meditsiinilises teenuses”).
Hindamisaruannet ajakohastatakse, kui 
saadakse uut teavet, mis on asjaomase 
ravimi kvaliteedi, ohutuse või tõhususe 
hindamise seisukohast oluline.

Or. en

Selgitus

Esimene samm kõrvaltoimete kahjulike mõjude vähendamiseks patsientidel on ravimite 
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mittemanustamine, kui need ei ole kasulikud. Kõrvaltoimete kahjulike mõjude vähendamiseks 
patsientidel peavad muutuma ka müügilubade andmise kriteeriumid: nõudes müügiloa 
taotlemisel tõestust selle kohta, et ravimi abil saavutatakse ravis edusamme, muudetakse 
võimalikuks vältida tarbetuid riske üldsusele. 

Muudatusettepanek 122
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädevad asutused teevad 
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks 
hindamisaruande koos oma arvamuse 
põhjendusega, olles eelnevalt eemaldanud 
kogu konfidentsiaalse sisuga teabe.
Põhjendus esitatakse eraldi iga taotletud 
näidustuse kohta.”

Liikmesriigi pädevad asutused teevad 
viivitamata avalikkusele kättesaadavaks
lõpliku hindamisaruande koos oma 
arvamuse põhjendusega, olles eelnevalt 
eemaldanud kogu konfidentsiaalse sisuga 
teabe. Põhjendus esitatakse eraldi iga 
taotletud näidustuse kohta.”

Or. fr

Selgitus

Avalikkuse paremaks teavitamiseks on oluline täpsustada, et lõplik aruanne on tutvumiseks 
kättesaadav. Ravimiohutuse järelevalve tehnilise laadi tõttu on enne lõpliku tulemuseni 
jõudmist vaja mitmeid edukaid etappe. Seetõttu on asjakohane teha avalikult kättesaadavaks 
järeldused, mitte vaheuuringud, mis vajavad järgnevat kinnitamist. Selle lähenemise eesmärk 
ei ole tekitada riigi elanikkonnas kartust oletuste suhtes, mis ei ole veel tõestust leidnud, vaid 
anda teavet siis, kui see on teaduslikult kinnitatud.

Muudatusettepanek 123
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel Kui ravim katab rahuldamata 
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järgmistest tingimustest: ravivajaduse ning kui ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekord on positiivne, võib
müügiloa anda ühel või mitmel järgmistest 
tingimustest:

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekut eesmärk on viia käesolev artikkel vastavusse kehtivate 
tsentraliseeritud müügilube käsitlevate sätetega, tingimusel, et selliste lubade saamiseks tuleb 
esitada tõestus üldsuse ravivajaduse kohta (näiteks terapeutilises ummikseisus olevad 
patsiendid).

Muudatusettepanek 124
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – sissejuhatavad sõnad

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

Kui ravim katab rahuldamata 
ravivajaduse ning kui ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekorra võib lugeda 
positiivseks, võib müügiloa anda ühel või 
mitmel järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 125
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – sissejuhatavad sõnad

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

Kui ravim katab rahuldamata 
ravivajaduse ning kui ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekorra võib hinnata 
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positiivseks, võib müügiloa anda ühel või 
mitmel järgmistest tingimustest:

Or. en

Selgitus

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Muudatusettepanek 126
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

Lisaks artiklis 19 märgitud sätetele võib
müügiloa anda ühel või mitmel järgmistest 
tingimustest:

Or. fr

Selgitus

See uus artikkel ei tohi võimaldada lihtsustatud müügiloa andmise laia kasutust sarnaselt 
artiklis 22 märgitud tingimustega müügilubadega, mis on rangelt kontrollitud.

Muudatusettepanek 127
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – sissejuhatus



AM\808932ET.doc 73/178 PE438.412v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

Kui ravim katab rahuldamata 
ravivajaduse ja üldsuse ravivajadused 
ning selle riski ja kasulikkuse vahekord 
on positiivne, võib müügiloa anda ühel või 
mitmel järgmistest tingimustest:

Or. en

Selgitus

Tsentraliseeritud tingimustega müügiloa võib anda ainult juhul, kui riski ja kasulikkuse 
vahekord on soodne, kui kasu rahva tervisele kaalub üles riskid, mis põhinevad faktil, et vaja 
on täiendavaid andmeid ja et kaetakse rahuldamata ravivajadused.

Muudatusettepanek 128
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

Kui ravim katab rahuldamata 
ravivajaduse ning kui ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekorra võib hinnata 
positiivseks, võib müügiloa anda ühel või 
mitmel järgmistest tingimustest:

Or. en

Selgitus

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.
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Muudatusettepanek 129
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus.

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus. Kui 
müügiloa saamise tingimused ei ole 
vastavaks tähtajaks täidetud, on pädevatel 
asutustel õigus ja sobivad vahendid 
müügiloa viivitamatuks peatamiseks või 
tühistamiseks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 21a sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 130
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus.

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus. Kui 
müügiloa saamise tingimused ei ole 
vastavaks tähtajaks täidetud, on pädevatel 
asutustel õigus ja sobivad vahendid 
müügiloa viivitamatuks peatamiseks või 
tühistamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – punkt 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus.

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad.

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 21a sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 132
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – punkt 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus.

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus, ja seatakse 
tingimuseks, et müügiloa jätkamine on 
seotud sätestatud tingimuste õigeaegse 
täitmisega.

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 21a sissejuhatuse juures olevat selgitust.
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Muudatusettepanek 133
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21a – punkt 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus.

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus. Kui 
müügiloa saamise tingimused ei ole 
vastavaks tähtajaks täidetud, on pädevatel 
asutustel õigus ja sobivad vahendid 
müügiloa viivitamatuks peatamiseks või 
tühistamiseks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 21a sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 134
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandlikel asjaoludel ning pärast taotlejaga 
konsulteerimist võib loa andmise siduda 
nõudega, et taotleja peab täitma teatavad 
tingimused, mis on eelkõige seotud 
asjaomase ravimi ohutusega, liikmesriigi
pädevate asutuste teavitamisega kõigist 
ravimi kasutamisega seotud 
vahejuhtumitest ja võetavate meetmetega.

Erandlikel asjaoludel ning pärast taotlejaga 
konsulteerimist võib loa andmise siduda 
nõudega, et taotleja peab kasutusele võtma 
konkreetsed menetlused, mis on eelkõige 
seotud asjaomase ravimi ohutusega, 
pädevate asutuste teavitamisega kõigist 
ravimi 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 

Sellise loa võib anda objektiivsetel ja
tõendavatel põhjustel; nimetatud loa 
andmine peab toetuma ühele direktiivi
2001/83/EÜ I lisas sätestatud 
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asjaomase ravimi tõhususe ja ohutuse 
kohta tavapärastes kasutustingimustes;
nimetatud loa andmine peab toetuma ühele 
direktiivi I lisas sätestatud põhjendustest.

põhjendustest.

Loa pikendamine seotakse nimetatud 
tingimuste iga-aastase läbivaatamisega.”

Loa pikendamine seotakse nimetatud 
tingimuste iga-aastase läbivaatamisega.”

Or. en

Selgitus

Kehtiva õigusakti sõnastus kindlustab rangemad kriteeriumid ja kaitseb tarbijat paremini 
enneaegsete müügilubade poolt põhjustatud riskide eest.

Muudatusettepanek 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 22a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast müügiloa andmist võib 
liikmesriigi pädev asutus nõuda, et 
müügiloa omanik korraldaks 
loasaamisjärgse ohutusuuringu, kui loa 
saanud ravimi ohutuse suhtes on kahtlusi.
Nõue esitatakse kirjalikult, see peab 
sisaldama üksikasjalikku teaduslikku
põhjendust, samuti uuringu eesmärke ning 
selle läbiviimise ja tulemuste esitamise 
tähtaegu.

Or. fr

Selgitus

Täiendavate loasaamisjärgsete ohutusuuringute nõudmine peab olema teaduslikult 
põhjendatud. Komisjoni ettepanek pole selles punktis piisavalt selge.
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Muudatusettepanek 136
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23 – lõige 4 –  lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riski ja kasulikkuse vahekorra pideva 
hindamise võimaldamiseks võib 
liikmesriigi pädev asutus nõuda igal ajal 
müügiloa omanikult andmete esitamist, 
mis tõendavad, et riski ja kasulikkuse
vahekord on jäänud soodsaks.

4. Riski ja kasulikkuse vahekorra pideva 
hindamise võimaldamiseks võib 
liikmesriigi pädev asutus nõuda igal ajal 
müügiloa omanikult ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi kaudu riski ja 
kasulikkuse vahekorra uueks hindamiseks 
vajalike andmete esitamist.

Or. en

Selgitus

Huvide konflikti tõttu ei saa ravimifirmad olla ainsad, kellelt küsitakse andmeid hindamaks, 
kas nende toote riski ja kasulikkuse vahekord on muutunud. 

Pädevad asutused peavad läbi viima ravimite riski ja kasulikkuse vahekorra teadusliku 
hindamise, võttes arvesse kõiki kättesaadavaid andmeid: nii ravimifirmade andmeid kui ka 
ravimiohutuse järelevalve süsteemide andmeid.

Fraas „mis tõendavad, et riski ja kasulikkuse vahekord on jäänud soodsaks“ on väga 
mitmetähenduslik, kuna näeb andmete analüüsi tulemust ette.

Muudatusettepanek 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast pikendamist on müügiloa 
kehtivus tähtajatu, välja arvatud juhul, kui
liikmesriigi pädev asutus otsustab 
ravimiohutuse järelevalvest või 

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

luba veel kord viieks aastaks vastavalt 
lõikele 2.”

Or. en

Selgitus

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Muudatusettepanek 138
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Moodustatakse koordineerimisgrupp, 
millel on järgmised ülesanded:

1. Moodustatakse kaks 
koordineerimisgruppi:

a) vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisgrupil on järgmised 
ülesanded:

a) käsitleda kõiki küsimusi seoses ravimi 
müügiloa väljastamisega kahes või enamas 
liikmesriigis vastavalt 4. peatükis 
sätestatud menetlustele;

i) käsitleda kõiki küsimusi seoses ravimi 
müügiloa väljastamisega kahes või enamas 
liikmesriigis vastavalt 4. peatükis 
sätestatud menetlustele;

b) vastavalt artiklitele 107c, 107e, 107g, 
107l and 107r uurida liikmesriikides 
müügiloa saanud ravimite ohutuse 
järelevalve küsimusi;
c) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 

ii) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
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tehtavate muudatustega. tehtavate muudatustega, välja arvatud 
ravimiohutuse järelevalve küsimused.

Vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisgruppi abistab talle antud 
ülesannete täitmisel määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 5 lõikes 1 sätestatud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee;
b) ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgrupil on järgmised 
ülesanded:
i) vastavalt artiklitele 107c, 107e, 107g, 
107l and 107r uurida liikmesriikides 
müügiloa saanud ravimite ohutuse 
järelevalve küsimusi;
ii) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega ravimiohutuse 
järelevalve küsimustes.

Ravimiamet moodustab selle 
koordineerimisgrupi sekretariaadi.
Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee.”;

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab ravimiohutuse 
järelevalve riskihindamise 
koordineerimisgruppi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse järelevalve
nõuandekomitee.”;

Ravimiamet moodustab selle 
koordineerimisgrupi sekretariaadi.

Or. en
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Selgitus

Vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetlustes koordineerimisgrupil ei ole 
ravimiohutuse järelevalves mingeid konkreetseid ülesandeid: järelikult ei tuleks selle volitusi 
ravimiohutuse järelevalve küsimustele laiendada. 

Tsentraliseeritud müügilubade jaoks on Euroopa litsentseerimiskomitee ja vastastikuse 
tunnustamise või detsentraliseeritud müügilubade jaoks on koordineerimisgrupp; teeme 
ettepaneku organiseerida ravimiohutuse järelevalve sama mudeli järgi.

Muudatusettepanek 139
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Moodustatakse koordineerimisgrupp, 
millel on järgmised ülesanded:

1. Moodustatakse kaks 
koordineerimisgruppi:

a) vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisgrupil on järgmised 
ülesanded:

a) käsitleda kõiki küsimusi seoses ravimi 
müügiloa väljastamisega kahes või enamas 
liikmesriigis vastavalt 4. peatükis 
sätestatud menetlustele;

i) käsitleda kõiki küsimusi seoses ravimi 
müügiloa väljastamisega kahes või enamas 
liikmesriigis vastavalt 4. peatükis 
sätestatud menetlustele;

b) vastavalt artiklitele 107c, 107e, 107g, 
107l and 107r uurida liikmesriikides 
müügiloa saanud ravimite ohutuse 
järelevalve küsimusi;
c) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega.

ii) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega, välja arvatud 
ravimiohutuse järelevalve küsimused.

Vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisgruppi abistab talle antud 
ülesannete täitmisel määruse (EÜ) nr 
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726/2004 artikli 5 lõikes 1 sätestatud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee;
b) ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgrupil on järgmised 
ülesanded:
i) vastavalt artiklitele 107c, 107e, 107g,
107l and 107r uurida liikmesriikides 
müügiloa saanud ravimite ohutuse 
järelevalve küsimusi;
ii) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega ravimiohutuse 
järelevalve küsimustes.

Ravimiamet moodustab selle 
koordineerimisgrupi sekretariaadi.
Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee.”;

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab ravimiohutuse 
järelevalve riskihindamise 
koordineerimisgruppi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud Euroopa ravimiohutuse
järelevalve nõuandekomitee.”;

Ravimiamet moodustab selle 
koordineerimisgrupi sekretariaadi.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – punkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1 –  lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
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nimetatud ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee.”;

nimetatud ravimiohutuse riski ja 
kasulikkuse vahekorra hindamise
nõuandekomitee.”;
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Nimetus ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee on liiga piirav ja ei arvesta ravimiga 
seotud riski ja kasulikkuse suhte analüüsimise vajadusega, rõhutades eraldi ainult 
riskianalüüsi. Komitee vastutusalasse kuuluvad aga kõik küsimused, mis on seotud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelevalvega (määruse ettepaneku artikli 1 
punkt 12).

Muudatusettepanek 141
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – punkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1 –  lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee.”;

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse järelevalve
nõuandekomitee.”;

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga seatakse sisse Euroopa ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee ja 
antakse sellele olulised ravimiohutuse järelevalvet puudutavat ülesanded, kuid ainult 
nõuandvas rollis ja tegeliku võimuta. Komitee rolli tuleks tugevdada ja see peaks peegelduma 
ka selle nimetuses. 
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Muudatusettepanek 142
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 2 – lõigud 1 a ja 1 b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Koordineerimisgrupi liikmed ja 
eksperdid tuginevad teaduslikele andmetele 
ja regulatsioonivahenditele, mida saavad 
kasutada riiklikke müügilube väljastavad 
asutused. Liikmesriikide pädevad asutused 
jälgivad läbiviidud hindamise teaduslikku 
taset ning aitavad kaasa 
koordineerimisgrupi nimetatud liikmete ja 
ekspertide tegevusele.

Vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud protseduuride ning 
ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgruppide liikmed ja 
eksperdid tuginevad teaduslikele andmetele 
ja regulatsioonivahenditele, mida saavad 
kasutada riiklikke müügilube väljastavad 
asutused, mis vastutavad vastavalt 
müügilubade väljastamise ja 
ravimiohutuse järelevalve eest.
Liikmesriikide pädevad asutused jälgivad 
läbiviidud hindamise teaduslikku taset ning 
aitavad kaasa koordineerimisgrupi 
nimetatud liikmete ja ekspertide 
tegevusele.

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklit 63 
kohaldatakse koordineerimisgrupi suhtes
selle liikmete tegevuse sõltumatuse ja 
arusaadavuse osas.”;

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklit 63 
kohaldatakse koordineerimisgruppide
suhtes nende liikmete tegevuse 
sõltumatuse ja arusaadavuse osas.”;

Ühe koordinatsioonigrupi liige ei või 
samal ajal olla teise grupi liige.

Ravimiohutuse riskihindamise 
koordinatsioonigrupi liikmed on 
hierarhiliselt riiklikke müügilubasid 
väljastavatest asutustest sõltumatud.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik selleks, et olla kooskõlas sama autori 
muudatusettepanekuga artikli 21 lõikele 1. 
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Muudatusettepanek 143
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõiked 4, 5 ja 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ravimiameti tegevdirektoril, tema 
esindajal või komisjoni esindajatel on 
õigus osa võtta kõikidest
koordineerimisgrupi koosolekutest.

4. Ravimiameti tegevdirektoril, tema 
esindajal või komisjoni esindajatel on 
õigus osa võtta kõikidest
koordineerimisgruppide koosolekutest.

5. Koordineerimisgrupi liikmed tagavad, 
et koordineerimisgrupi ja liikmesriigi 
pädevate asutuste, sealhulgas 
müügilubadega seotud nõuandeasutuste 
ülesanded on asjakohaselt koordineeritud.

5. Vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud protseduuride ning 
ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgruppide liikmed tagavad, 
et nende vastava grupi ja liikmesriigi 
pädevate asutuste, sealhulgas vastavalt
müügilubadega seotud ja ravimite 
järelevalvega seotud nõuandeasutuste 
ülesanded on asjakohaselt koordineeritud.

6. Kui käesolevas direktiivis ei ole 
sätestatud teisiti, teeb 
koordineerimisgrupp kõik jõupingutused 
üksmeelse otsuse langetamiseks. Kui 
üksmeelt ei saavutata, tehakse otsus 
enamuse seisukoha järgi.

6. Kui käesolevas direktiivis ei ole 
sätestatud teisiti, teevad 
koordineerimisgrupid kõik jõupingutused 
üksmeelse otsuse langetamiseks. Kui 
üksmeelt ei saavutata, tehakse otsus 
enamuse seisukoha järgi.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik selleks, et olla kooskõlas sama autori 
muudatusettepanekuga artikli 21 lõikele 1. 

Muudatusettepanek 144
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Koordineerimisgruppide koosolekute 
üksikasjalikud päevakorrad avaldatakse 
hiljemalt koosolekule eelneval päeval.
Koordineerimisgruppide koosolekute 
üksikasjalikud protokollid, milles on 
toodud eelkõige vastuvõetud otsused, 
hääletustulemused ja hääletuste 
selgitused, sealhulgas vähemuse arvamus, 
avaldatakse koosolekule järgneval kuul.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisgruppide töö peaks olema täielikult läbipaistev.

Muudatusettepanek 145
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Artikli 59 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

välja jäetud

a) lisatakse punkt aa:
„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“
b) lisatakse teine ja kolmas lõik järgmises 
sõnastuses:
„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähis  ja tekst „Uus teave”.
Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklis 23 osutatud 
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nimekirja, lisatakse avaldus „Käesolev 
ravim on intensiivse jälgimise all.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>”.

Or. fr

Selgitus

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, 
who may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary 
of essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets 
are published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new 
side effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important 
information) and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal 
product being put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] 
under intensive monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other 
medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Muudatusettepanek 146
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt aa: välja jäetud
„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

Or. en

Selgitus

Kokkuvõtte sissejuhatus on problemaatiline, seda enam, et selle elemendid pole määratletud. 
See tekitab ohu, et patsiendid loevadki ainult seda osa, kuigi nad peaksid tegelikult läbi 
lugema kogu infolehe. Kokkuvõtte lisamine ei lahenda voldiku loetavuse probleeme. Selle 
asemel tuleks üle vaadata voldiku sätted.
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Muudatusettepanek 147
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt aa:
„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

välja jäetud

Or. hu

Selgitus

Vt eelmist selgitust.

Muudatusettepanek 148
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;”

„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada, kõigi, välja arvatud 
artiklites 10, 10a ja 10c, 14, 16 ja 16a 
märgitud ravimite jaoks.”

Or. en

Selgitus

Üldiselt vaadates ei ole see nõue abivalmis ega vaieldav. Raske on määratleda, mis on 
oluline. See võib patsientide riske veelgi suurendada: Patsiendid võivad lugeda ainult musta 
kasti, jättes ülejäänud teabe tähelepanuta, kuigi see võib olla samuti oluline. Homöopaatiliste 
ravimite puhul on see nõue äärmiselt ebaloomulik ja peaaegu absurdne: pakendivahelehed on 
taandatud võrdlemisi põhilisele teabele, kuna toodetel on madal riskiprofiil.
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Muudatusettepanek 149
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;”

„aa) ravimi selliste peamiste omaduste 
lühikirjeldus, mis aitab patsiendil selle 
kasulikkust ja võimalikke kõrvaltoimeid 
mõista ja ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada;”

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei selgita täpselt, mis liiki teavet patsiendile tuleb anda. 
Muudatusettepanek muudab selle selgeks. 

Muudatusettepanek 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;”

„aa) ravimi selliste peamiste omaduste 
lühikirjeldus, mis aitab patsiendil selle 
kasulikkust ja võimalikke kõrvaltoimeid 
mõista ja ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada;”

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek ei selgita täpselt, mis liiki teavet patsiendile tuleb anda. 
Muudatusettepanek muudab selle selgeks.

Muudatusettepanek 151
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

It seems counterproductive to create a new “essential 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 “essential” information. 
Therefore, adding a new “essential information” section would alter the rest of the summary 
of product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained. There would be a risk that the healthcare professional or the patient might focus 
on only the new “essential information” section and wrongly overlook the other sections. 
Moreover, adding a new section would increase the complexity and length of the summary of 
product characteristics and of the package leaflet, with the result that people would be 
discouraged from reading them.

Muudatusettepanek 152
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on „aa) viide tasuta infotelefoni olemasolule,
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vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;”

mida pakuvad pädevad asutused ja/või 
müügiloa omanik või veebiportaal, mis
sisaldab iga ravimi jaoks rubriiki täpse 
olulise teabega ravimi kohta ning nõu 
selle osas, kuidas ravimi kasulikkust 
maksimeerida ja selle kasutamisega 
kaasnevaid riske minimeerida;”

Or. fr

Selgitus

Uue „olulise teabe“ jao loomine ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendivahelehte tundub 
olevat pigem takistav. Ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendivaheleht ongi juba „olulise“ 
teabe kokkuvõte. Samas saaks teabe kokkuvõtte teha avalikuks vastaval veebilehel.

Muudatusettepanek 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 59 lõiget 1 muudetakse järgmiselt: Artikli 59 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse punkt aa: a) lisatakse punkt aa:
„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

„aa) Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse lisatakse järgmine avaldus:
„Käesoleva ravimi loasaamisjärgset 
ohutust tuleb jälgida. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada 
arstile, apteekrile või <liikmesriigi pädeva 
asutuse nimi ja veebiaadress>”.”

b) lisatakse teine ja kolmas lõik järgmises 
sõnastuses:
„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähis  ja tekst „Uus teave”.
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Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklis 23 osutatud 
nimekirja, lisatakse avaldus „Käesolev 
ravim on intensiivse jälgimise all.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>.”

Or. en

SelgitusIt 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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Muudatusettepanek 154
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse teine ja kolmas lõik järgmises 
sõnastuses:

a) lisatakse punkt a b:

„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähis  ja tekst „Uus teave”.

„ab) „Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
23 osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse lisatakse järgmine avaldus:
„Käesoleva ravimi loasaamisjärgset 
ohutust tuleb põhjalikult jälgida.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada arstile, apteekrile või 
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja 



AM\808932ET.doc 93/178 PE438.412v02-00

ET

veebiaadress>”.”
Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklis 23 osutatud 
nimekirja, lisatakse avaldus „Käesolev 
ravim on intensiivse jälgimise all.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>”.

Or. en

(Komisjoni teksti kolmas lõik kattub suuremalt jaolt muudatusettepaneku teise lõiguga.)

Selgitus

Sõnastus „intensiivse jälgimise all“ võib kaasa tuua toote kasutaja poolseid vääritimõistmisi 
ja hirme ning vajab seetõttu kohandamist, et peegeldada nii toote spetsiifilisust kui ka 
vajadust selle kasutamisel hoolikas olla. 

Kui ravim on loasaamisjärgse jälgimise all, tuleks liikmesriikide pädevatele asutustele anda 
valik kontaktandmeid, kuna kõigile, eriti vanematele patsientidele, ei pruugi interneti teel 
teatamine sobida. Samuti tuleks patsientidele meelde tuletada, et nad võivad teavitada ka oma 
tervishoiutöötajat.

Muudatusettepanek 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähisja tekst „Uus teave”.

„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse selgelt loetaval, esileküündival 
ja ülejäänud tekstist selgelt eristataval 
viisil. Uut või muudetud teksti esitatakse 
ühe aasta kestel poolpaksus kirjas ning 

selle ees on tähisja tekst „Uus teave”.

Or. en
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Selgitus

Musta raamiga ümbritsetud kasti abil rõhutamine teeb patsiendi rahutuks, kuna see seostub 
surmateatega. Seega on soovitatav kasutada rõhutamiseks teistsugust viisi.

Muudatusettepanek 156
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis aa osutatud teave
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähisja tekst „Uus teave”.

Uued olulised ohutusalased hoiatused
esitatakse ühe aasta kestel poolpaksus 

kirjas ning selle ees on tähisja tekst
„Uued olulised ohutusalased hoiatused“.

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev ravim on 
intensiivse jälgimise all. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja 
veebiaadress>.”

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev äsja müügiloa 
saanud ravim on intensiivse jälgimise all, 
et suurendada teadmisi selle 
kõrvalmõjude kohta. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja 
veebiaadress>.” Avaldusele lisatakse 
ümberpööratud must kolmnurk, mis 
märgitakse ka välispakendile.

Or. en

Selgitus

Infolehe informatiivsuse ja lugejasõbralikkuse tagamiseks tuleks artikli 59 punkti b selgemaks 
muuta ja teha kindlaks, et esile oleks tõstetud ainult uued ohutusalased hoiatused, mitte kõik 
väiksemad muudatused.

Kui kõrvaltoimetest teatamist tõesti julgustatakse (aktiveerimine), peavad patsiendid ja 
tervishoiutöötajad mõistma, miks teatamine on vajalik.
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Muudatusettepanek 157
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis aa osutatud teave
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on

tähis  ja tekst „Uus teave”.

Uued olulised ohutusalased hoiatused
esitatakse ühe aasta kestel poolpaksus 
kirjas ja nende ees on tekst „Uued olulised 
ohutusalased hoiatused“.

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev ravim on 
intensiivse jälgimise all. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja
veebiaadress>.”

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse järgmine avaldus, millele eelneb 
tähis      “: „Käesolev ravim on olnud 
turul vähem kui 3 aastat või on intensiivse 
jälgimise all. Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada arstile, 
apteekrile või <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi, veebiaadress, postiaadress ja/või 
telefoninumber>.“

Or. en

Muudatusettepanek 158
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis aa osutatud teave
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on

tähis  ja tekst „Uus teave”.

Uued olulised ohutusalased hoiatused
esitatakse ühe aasta kestel poolpaksus 
kirjas ja nende ees on tekst „Uued olulised 
ohutusalased hoiatused“.

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
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726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev ravim on 
intensiivse jälgimise all. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja
veebiaadress>.”

726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse tähis        , millele järgneb
avaldus „Käesolev ravim on olnud turul 
vähem kui 3 aastat või on intensiivse 
jälgimise all. Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada arstile, 
apteekrile või <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi, veebiaadress, postiaadress ja/või 
telefoninumber>.“

Or. en

Muudatusettepanek 159
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse teine ja kolmas lõik järgmises 
sõnastuses:

b) lisatakse järgmine lõik:

„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähis  ja tekst „Uus teave”.

„3a) Komisjon kohustub esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande tooteomaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehe 
asjakohasusest patsientide ja 
tervishoiutöötajate vajaduste jaoks 24 kuu 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Selle 
põhjal annab komisjon vajadusel 
soovitusi ja/või teeb seadusandlikke 
ettepanekuid nende kahe dokumendi 
parandamiseks.

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklis 23 osutatud 
nimekirja, lisatakse avaldus „Käesolev 
ravim on intensiivse jälgimise all.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>”.

Or. fr
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Selgitus

Hetkel ei rahulda ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendivaheleht täielikult patsientide ja 
tervishoiutöötajate vajadusi. Võttes arvesse muutusi ravimises ning patsientide ja 
tervishoiutöötajate teadmistes ja nõudmistes, oleks komisjonil otstarbekas läbi viia uuring 
nende kahe dokumendi kasutamise ja esitlemise kohta.

Muudatusettepanek 160
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut või 
muudetud teksti esitatakse ühe aasta kestel 
poolpaksus kirjas ning selle ees on tähis 
 ja tekst „Uus teave”.

Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
esitatakse musta piirjoonega kastis. Mis 
tahes uued olulised ohutusalased 
hoiatused esitatakse ühe aasta kestel 
poolpaksus kirjas ja nende ees on tekst
„Uued olulised ohutusalased hoiatused”.

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev ravim on 
intensiivse jälgimise all. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja
veebiaadress>.”

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse järgmine avaldus, millele eelneb 
tähis              “ : „Käesolev ravim on olnud 
turul vähem kui 3 aastat või on intensiivse 
jälgimise all. Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada arstile, 
apteekrile või <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi, veebiaadress, postiaadress, faks 
ja/või telefoninumber>.”

Or. en

Selgitus

Äsja turule lubatud ja intensiivselt jälgitavate ravimite puhul aitavad spetsiaalsed hoiatused 
nii tervishoiutöötajatel kui patsientidel kindlaks teha äsja müügiloa saanud ravimeid, mis on 
turul olnud vähem kui kolm aastat, ja tuletavad meelde vajadust teatada võimalikest 
kõrvaltoimetest.
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Muudatusettepanek 161
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 –  lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev ravim on
intensiivse jälgimise all. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja 
veebiaadress>.”

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesolev ravim on
toonud teie haigusega patsientidele kasu.
Nagu kõigi ravimite puhul, tuleb selle 
ohutust jälgida. Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada
tervishoiutöötajale või <liikmesriigi 
pädeva asutuse nimi ja veebiaadress>.”

Or. en

Selgitus

Ravisoostumusega on tõsine probleem, millel on tõsised tagajärjed patsientide tervisele, mis 
omakorda koormab riiklikku tervishoiusüsteemi.  Selline tugev keelekasutus võib patsiente 
ettenähtud ravi jälgimisest eemale peletada ja kaudselt mõjutada toodete, mida ei ole antud 
tootekategooriasse kaasatud, võimalikest kõrvaltoimetest teatamist. 

Muudatusettepanek 162
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 65 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Artiklile 65 lisatakse järgmine punkt 
g:

välja jäetud

„g) artikli 11 lõike 3 punktis a ja artikli 59 
lõike 1 punktis aa sätestatud kokkuvõte 
olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, 
et ravimit ohutult ja tõhusalt kasutada.”
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Or. fr

Selgitus

Olulise teabe kokkuvõtte lisamine pole vajalik, kuna ravimi omaduste kokkuvõte on juba 
iseenesest olulise teabe kokkuvõte. See võib patsiente segadusse ajada; nad võivad eirata 
olulist teavet, mis on kirjas ravimi omaduste kokkuvõttes, kuid mitte olulise teabe kokkuvõttes. 
Samuti võib see tekitada loetavusprobleeme, näiteks juhul, kui infolehed avaldatakse mitmes 
keeles.

Muudatusettepanek 163
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 65 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Artiklile 65 lisatakse järgmine punkt 
g:

välja jäetud

„g) artikli 11 lõike 3 punktis a ja artikli 59 
lõike 1 punktis aa sätestatud kokkuvõte 
olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, 
et ravimit ohutult ja tõhusalt kasutada.”

Or. en

Selgitus

Kokkuvõtte sissejuhatus on problemaatiline, seda enam, et selle elemendid pole määratletud. 
See tekitab ohu, et patsiendid loevadki ainult seda osa, kuigi nad peaksid tegelikult läbi 
lugema kogu infolehe. Kokkuvõtte lisamine ei lahenda voldiku loetavuse probleeme. Selle 
asemel tuleks üle vaadata infolehel kirjasolevad tingimused.

Muudatusettepanek 164
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 65 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Artiklile 65 lisatakse järgmine punkt g: välja jäetud

„g) artikli 11 lõike 3 punktis a ja artikli 59 
lõike 1 punktis aa sätestatud kokkuvõte 
olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, et 
ravimit ohutult ja tõhusalt kasutada.”

Or. hu

Selgitus

Vt eelmist muudatusettepanekut ja selgitust.

Muudatusettepanek 165
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 65 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Artiklile 65 lisatakse järgmine punkt 
g:

välja jäetud

„g) artikli 11 lõike 3 punktis a ja artikli 59 
lõike 1 punktis aa sätestatud kokkuvõte 
olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, 
et ravimit ohutult ja tõhusalt kasutada.”

Or. en

Selgitus

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
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Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Muudatusettepanek 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 65 – punkt ga (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. Artiklisse 65 lisatakse järgmine 
punkt:
„ga) ühenduse menetlus, mis määratleb 
kõigi seotud sidusrühmade menetluste 
ajakava, kindla struktuuri ja määratletud 
rollid, kaasa arvatud avalike arutelude 
korraldamise.”

Or. en

Selgitus

Ühenduse menetluste, kaasa arvatud avalike arutelude korra ja ajakava selgemaks 
muutmiseks tuleks välja töötada juhised.

Muudatusettepanek 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. Artikli 86 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:

Esimene taane asendatakse järgmisega:
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„- V jaotise sätetele vastavad 
markeeringud ja infolehed, ning 
tooteomaduste kokkuvõtted, kui need on 
tehtud avalikkusele kättesaadavaks 
ravimi kättetoimetamisest sõltumatult, 
muutmata sõnastuses ja ilma täiendavate 
müügielementideta,”

Or. de

Selgitus

Luba väljastavate asutuste poolt kinnitatud dokumendid (pakendi infolehed ja ülevaade 
ravimi omadustest) sisaldavad olulist teavet ravimi kohta. Oluline on täpsustada, et nende 
dokumentide avaldamist ei saa pidada reklaamiks, kui neil puuduvad reklaamile 
iseloomulikud jooned (näiteks toote tõhusust ülistav tutvustamisviis või dokumentide 
esitamine täiendava reklaamimaterjali hulgas), ning et kasutada tuleb ametiasutustepoolt 
heakskiidetud sõnastust. Praegu on  õigusvaidluse küsimus, kui näiteks ravimitootjad 
avaldavad need dokumendid oma veebilehel ( vt kohtuasi 316/09, mis käsitleb ravimite 
tutvustamist Internetis, mille on 16. juuli 2009. aasta  otsusega I ZR 223/06  eelotsuse 
saamiseks Euroopa Kohtusse andnud Bundesgerichtshof).

Muudatusettepanek 168
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 101 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad teaduslikult 
lõikes 1 osutatud ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi abil kogu teavet, võimalusi 
ohtude vähendamiseks ja ennetamiseks, 
ning võtavad vajaduse korral ametlikke 
meetmeid.

2. Liikmesriigid hindavad teaduslikult 
lõikes 1 osutatud ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi abil kogu teavet, võimalusi 
ohtude vähendamiseks ja ennetamiseks, 
ning võtavad vajaduse korral ametlikke 
meetmeid. Selleks saavad nad ka 
asjakohase teabe ravimi kasutamise 
kohta, et hinnata riskide mõju rahva 
tervisele.

Nad koostavad korrapäraselt ravimiohutuse 
järelvalve süsteemi auditeid ja esitavad 
tulemuste kohta komisjonile aruande 
hiljemalt [märkida konkreetne kuupäev:
kaks aastat pärast artikli 3 lõikes 1 

Nad koostavad korrapäraselt ravimiohutuse 
järelvalve süsteemi auditeid ja esitavad 
tulemuste kohta komisjonile aruande 
hiljemalt [märkida konkreetne kuupäev:
kaks aastat pärast artikli 3 lõikes 1 
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sätestatud ülevõtmise kuupäeva] ja 
edaspidi iga kahe aasta tagant.

sätestatud ülevõtmise kuupäeva] ja 
edaspidi iga kahe aasta tagant.

Or. es

Selgitus

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacoviligance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the 
sales volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice 
or how its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new 
proposed legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system 
shall collect information about adverse reactions in human beings arising from use of the 
product within the terms of the marketing authorisation as well as from any other use, 
including overdose, misuse, abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities 
will have to monitor the outcome of risk minimization measures contained in risk 
management systems (see Article 107h(1)(a)). The relevance of this information, and the 
inadequacy of the present system in obtaining data used only by the pharmaceutical 
companies,was shown by experience with data on the use of vaccines to combat the influenza 
pandemic in the European Union. In contrast to the information on the sale and distribution 
of medicinal products that is available to the pharmaceutical companies, the national health 
authorities can obtain direct quantitative and qualitative data on the use of medicinal 
products prescribed and dispensed in their own health services. In Spain, for example, such 
data are processed in each Autonomous Region and, with the growing use of electronic 
medical prescriptions, the information can be made available for interpretation, evaluation 
and measurement of the impact of pharmacovigilance data.

Muudatusettepanek 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 101 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik nimetab pädeva asutuse 
ravimiohutuse järelevalve ülesannete 
täitmiseks.

3. Iga liikmesriik nimetab vähemalt ühe
pädeva asutuse ravimiohutuse järelevalve 
ülesannete täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigil endal peaks olema võimalus valida, kas ta soovib ravimiohutuse järelevalve eest 
vastutama üht või mitut pädevat asutust. Liikmesriikidel võivad olla erinevate ravimite jaoks 
erinevad pädevad asutused.

Muudatusettepanek 170
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et patsiendid, arstid,
haiglad, apteekrid ja teised 
tervishoiutöötajad teavitaksid pädevaid 
asutusi arvatavatest kõrvaltoimetest;

Or. fr

Selgitus

Kõigi asjakohaste andmete kvaliteedi ja kriitiliste täiendavate andmete tagamine on 
liikmesriikide asutuste ülesanne.

Muudatusettepanek 171
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et patsiendid, arstid,
apteekrid ja teised tervishoiutöötajad 
teavitaksid pädevaid asutusi arvatavatest 
kõrvaltoimetest. Need meetmed hõlmavad 
tervishoiutöötajate ja patsientide 
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koolitamist ja avalikku 
teavituskampaaniat patsientidele.
Patsiendiorganisatsioonid tuleks kaasata 
teabe andmisesse ja patsientide 
koolitamisesse ning avaliku teavitamise 
kampaaniate väljatöötamisse koostöös 
reguleerivate organitega.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke 
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid,
teised tervishoiutöötajad ja patsiendid
teavitaksid pädevaid asutusi või loa 
omanikke arvatavatest kõrvaltoimetest;

Or. fr

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteem peaks olema läbipaistvam ja soodustama patsientide 
suuremat osalust.

Muudatusettepanek 173
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
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teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke 
arvatavatest kõrvaltoimetest;

teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi ja loa omanikke 
arvatavatest kõrvaltoimetest;

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigi pädevaid asutusi tuleb kõrvaltoimetest teavitada nii kiiresti kui võimalik. See ei 
tohiks olla ainult võimaluse küsimus.

Muudatusettepanek 174
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et patsiendid, arstid, 
farmatseudid ja teised tervishoiutöötajad 
teavitaksid pädevaid asutusi või müügiloa 
omanikku arvatavatest kõrvaltoimetest;
kõnealused meetmed hõlmavad 
tervishoiutöötajate ning patsientide 
koolitamist ja avalikku 
teavituskampaaniat patsientidele;

Or. ro

Muudatusettepanek 175
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et patsiendid, arstid, 
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teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke
arvatavatest kõrvaltoimetest;

farmatseudid ja teised tervishoiutöötajad 
teavitaksid pädevaid asutusi arvatavatest 
kõrvaltoimetest; Kõnealused meetmed 
hõlmavad tervishoiutöötajate ning 
patsientide koolitamist ja avalikku 
teavituskampaaniat patsientidele.
Patsientide organisatsioonid peaksid 
osalema patsientide teavitamises ja 
koolitamises ning koos reguleerivate 
organitega avalike teavituskampaaniate 
väljatöötamises.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et patsiendid, arstid, 
farmatseudid ja teised tervishoiutöötajad 
teavitaksid pädevaid asutusi arvatavatest 
kõrvaltoimetest; kõnealused meetmed 
hõlmavad tervishoiutöötajate koolitamist 
ja avalikku teavituskampaaniat 
patsientidele;

Or. it

Selgitus

Et kõik toimiks efektiivselt, on vajalik patsientide poolt edastatud teabe korrektne esitamine ja 
dokumenteerimine. Seepärast vajavad patsiendid tervishoiutöötajate poolset juhendamist.
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Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke 
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi ja loa omanikke 
arvatavatest kõrvaltoimetest;

Or. en

Selgitus

Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks innustada esitama aruandeid pigem pädevatele 
asutustele kui farmaatsiaettevõtetele. Kui aruanded esitataks ettevõtjatele, seataks kahtluse 
alla nii kasutajate eraelu puutumatus kui ka meditsiiniline tagasiside. Lisaks on neil pädevus 
otsustada, kas aruanne kajastab kõrvaltoimet, raviviga vms. Teatamise tähtsust rõhutavate 
teavituskampaaniate alla peaks kuuluma ka patsientidelt tulevad teated.

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi või loa omanikke
arvatavatest kõrvaltoimetest;

1) võtavad kõik vajalikud meetmed 
soodustamaks, et patsiendid, arstid, 
farmatseudid ja teised tervishoiutöötajad 
teavitaksid pädevaid asutusi arvatavatest 
kõrvaltoimetest;

Or. en

Selgitus

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
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specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) korraldavad avalikke 
teavituskampaaniaid, kus rõhutatakse 
kõrvaltoimetest teatamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) lihtsustavad patsientide võimalust 
anda teavet otse, pakkudes lisaks 
veebipõhistele aruandevormidele ka muid 
aruandevorme (e-post, telefon, faks ja 
kiri);

Or. ro

Muudatusettepanek 181
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) võtavad vajalikud meetmed tagamaks, 
et patsientide spontaansed aruanded 
oleksid õigesti esitatud ja 
tervishoiutöötajate poolt efektiivselt 
käsitletud;

Or. it

Selgitus

Tõhususe tagamiseks peavad patsientide spontaansed aruanded olema õigesti esitatud ja 
dokumenteeritud. Seetõttu peavad tervishoiutöötajad patsiente nõustama.

Muudatusettepanek 182
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) lihtsustavad patsientide võimalust 
anda teavet otse, pakkudes lisaks 
veebipõhistele aruandevormidele ka muid 
aruandevorme (e-post, telefon, faks ja 
kiri);

Or. en

Selgitus

Vt artikli 102  punkti 1 juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 183
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravivigadest tulenevatest võimalikest 
kõrvaltoimetest teatamine peab olema 
anonüümne ja kooskõlas meditsiinilise 
konfidentsiaalsusega.

Or. fr

Selgitus

Tervishoiutöötajad ei tohiks võimalike nende vastu suunatud õiguslike meetmete kartuses 
loobuda ravivigadest tulenevatest kõrvaltoimetest teatamisest.

Muudatusettepanek 184
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 - punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) viima läbi avalikke 
teavituskampaaniaid kõrvaltoimetest 
teatamise tähtsusest;

Or. en

Selgitus

Asjakohasem on julgustada patsiente ja tervishoiutöötajaid esitama oma aruandeid pigem 
pädevatele asutustele kui farmaatsiaettevõtetele. Farmaatsiaettevõtete otseteavitamine tekitab 
küsimusi ka patsientide privaatsuse ja meditsiinilise tagasiside seisukohalt. Lisaks saab 
ettevõte sellisel juhul ise otsustada, kas aruande põhjuseks oli kõrvaltoime, raviviga või 
midagi muud. Patsientide aruannetega peaks kaasas käima ka teavitamise tähtsust rõhutavad 
teavituskampaaniad.
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Muudatusettepanek 185
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) viima läbi avalikke 
teavituskampaaniaid kõrvaltoimetest 
teatamise tähtsusest;

Or. en

Selgitus

Vaata artikkel 102 selgitust – punkt 1.

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes on
kõrgeima võimaliku kvaliteediga andmed; 

2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes ja 
andmebaasides on kõrgeima võimaliku 
kvaliteediga andmed; 

Or. en

Muudatusettepanek 187
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes on 2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes ja 
andmebaasides on kõrgeima võimaliku 
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kõrgeima võimaliku kvaliteediga andmed; kvaliteediga andmed;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 102  punkti 1 juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 188
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - paragraph 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes on 
kõrgeima võimaliku kvaliteediga andmed;

2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes ja 
andmebaasides on kõrgeima võimaliku 
kvaliteediga andmed;

Or. en

Selgitus

Asjakohasem on julgustada patsiente ja tervishoiutöötajaid esitama oma aruandeid pigem 
pädevatele asutustele kui farmaatsiaettevõtetele. Farmaatsiaettevõtete otseteavitamine tekitab 
küsimusi ka patsientide privaatsuse ja meditsiinilise tagasiside seisukohalt. Lisaks saab 
ettevõte sellisel juhul ise otsustada, kas aruande põhjuseks oli kõrvaltoime, raviviga või 
midagi muud. Patsientide aruannetega peaks kaasas käima ka teavitamise tähtsust rõhutavad 
teavituskampaaniad.

Muudatusettepanek 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tagavad kas teabekogumismeetoditega 
või, kui võimalik, kõrvaltoimete aruannete 

3) tagavad, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
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jälgimisega, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud kõrvaltoimete 
ettekanne, on kindlaks tehtavad;

kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud arvatavate
kõrvaltoimete ettekanne, on nii suures 
ulatuses kui võimalik kindlaks tehtavad
müügiloa omaniku nime, rahvusvahelise 
mittekaubandusliku nimetuse, 
meditsiinitoote nime ja partii numbri 
järgi, kasutades standardvorme ja 
protseduure, mis vastavad määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artikli 25 lõikele 1 ja on 
kooskõlas EudraVigilance süsteemiga.

Esimese lõigu punkti 1 kohaldamisel 
võivad liikmesriigid kehtestada arstidele, 
farmatseutidele ja teistele 
tervishoiutöötajatele erinõuded
arvatavatest tõsistest või ootamatutest 
kõrvaltoimetest teatamise kohta.

Esimese lõike punkti 1 ja 3 kohaldamisel 
võivad liikmesriigid kehtestada arstidele, 
farmatseutidele ja teistele 
tervishoiutöötajatele erinõuded.

Or. en

Selgitus

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Muudatusettepanek 190
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tagavad kas teabekogumismeetoditega 
või, kui võimalik, kõrvaltoimete aruannete 
jälgimisega, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud kõrvaltoimete 
ettekanne, on kindlaks tehtavad;

3) tagavad kas teabekogumismeetoditega 
või, kui võimalik, kõrvaltoimete aruannete 
jälgimisega, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud kõrvaltoimete 
ettekanne, on kindlaks tehtavad, kasutades 
selleks rahuloluvormi ja protseduuri, mis 
on välja töötatud kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artikli 25 lõikega 1 ja võtavad 
kasutusele vajalikud meetmed, tagamaks 
patsientidele antud bioloogiliste ravimite 
jälgitavuse;

Or. en

Selgitus

Nimetatud artikli lõike 3 muudatusettepanek  koos määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmisega 
seab Euroopa Ravimiametile ülesandeks töötada välja bioloogiliste ravimite kõrvaltoimetest 
teatamise sisu, vorm ja vajalikud protseduurid, mis tõstaksid ravimiohutuse järelevalve 
tõhusust EL tasemel.

Muudatusettepanek 191
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) tagavad, et avalikkusele antakse 
piisava aja jooksul ravimi kohta 
asjakohast ravimiohutuse järelevalvega 
seotud teavet ning et see teave oleks 
avalikkusele pidevalt kättesaadav;

Or. en
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Selgitus

Asjakohasem on julgustada patsiente ja tervishoiutöötajaid esitama oma aruandeid pigem 
pädevatele asutustele kui farmaatsiaettevõtetele. Farmaatsiaettevõtete otseteavitamine tekitab 
küsimusi ka patsientide privaatsuse ja meditsiinilise tagasiside seisukohalt. Lisaks saab 
ettevõte sellisel juhul ise otsustada, kas aruande põhjuseks oli kõrvaltoime, raviviga või 
midagi muud. Patsientide aruannetega peaks kaasas käima ka teavitamise tähtsust rõhutavad 
teavituskampaaniad.

Muudatusettepanek 192
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) tagavad, et avalikkusele antakse 
piisava aja jooksul ravimi kohta 
asjakohast ravimiohutuse järelevalvega 
seotud teavet ning et see teave oleks 
avalikkusele pidevalt kättesaadav;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 102  punkti 1 juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 193
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) tagavad, et avalikkusele antakse 
piisava aja jooksul ravimi kohta 
asjakohast ravimiohutuse järelevalvega 
seotud teavet ning et see teave oleks 
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avalikkusele pidevalt kättesaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravivigadest tulenevatest arvatavatest 
kõrvaltoimetest teavitamine ei tohiks 
teavitajale kaasa tuua tema vastu 
rakendatavaid õiguslikke meetmeid.

Or. it

Selgitus

Ravivigadest tulenevatest arvatavatest kõrvaltoimetest teavitamine ei saa olla anonüümne, 
vastasel juhul võib tekkida kuritahtliku teavitamise oht. Siiski on oluline tagada, et heausksed 
teavitajad ei jätaks ettekannet tegemata seoses kartusega, et nende vastu võidaks rakendada 
õiguslikke meetmeid.

Muudatusettepanek 195
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib delegeerida talle 
käesolevas jaotises määratud ülesannete 
täitmise teisele liikmesriigile, kui selleks 
on saadud teise liikmesriigi kirjalik 
nõusolek.

välja jäetud

Liikmesriik teatab delegeerimisest 
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kirjalikult nii komisjonile, ravimiametile 
kui ka kõikidele teistele liikmesriikidele.
Delegeeriv liikmesriik ja ravimiamet 
avalikustavad asjaomase teabe.

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks olema täielikult vastutav oma territooriumil turustatavate ravimite 
kõrvaltoimetega seotud sündmuste tuvastamise ja nende edasise uurimise eest.

Muudatusettepanek 196
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib delegeerida talle 
käesolevas jaotises määratud ülesannete 
täitmise teisele liikmesriigile, kui selleks 
on saadud teise liikmesriigi kirjalik 
nõusolek.

välja jäetud

Liikmesriik teatab delegeerimisest 
kirjalikult nii komisjonile, ravimiametile 
kui ka kõikidele teistele liikmesriikidele.
Delegeeriv liikmesriik ja ravimiamet 
avalikustavad asjaomase teabe.

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks olema täielikult vastutav oma territooriumil turustatavate ravimite 
kõrvaltoimetega seotud sündmuste tuvastamise ja nende edasise uurimise eest.
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Muudatusettepanek 197
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104 - lõige 2 - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikult nõutakse, et ta teeks 
korrapäraselt oma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi auditeid. Müügiloa 
omanik teeb ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi peatoimikusse märkused auditi 
tulemuste kohta ja tagab, et tulemuste 
põhjal koostatakse asjakohane 
parandusmeetmete kava ja see täidetakse.

Müügiloa omanikult nõutakse, et ta teeks 
korrapäraselt oma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi auditeid. Müügiloa 
omanik peab tagama korrigeeriva 
tegevuskava ettevalmistamise ja järgimise.

Or. en

Selgitus

Audit on vahend, mille abil ettevõtte sisesüsteeme parandada. Kui tulemused peab 
avalikustama, võib see kaasa tuua rikutud auditiaruanded.

Muudatusettepanek 198
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikult nõutakse, et ta teeks 
korrapäraselt oma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi auditeid. Müügiloa 
omanik teeb ravimiohutuse järelevalve
süsteemi peatoimikusse märkused auditi 
tulemuste kohta ja tagab, et tulemuste 
põhjal koostatakse asjakohane 
parandusmeetmete kava ja see täidetakse.

Müügiloa omanikult nõutakse, et ta teeks 
korrapäraselt oma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi auditeid. Müügiloa 
omanik teeb märke ravimiohutuse 
järelevalve peafaili muudatuste kohta, mis 
on tehtud pärast auditit ja vastavad 
korrigeerivale tegevuskavale.
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Or. fr

Selgitus

Kõik siseauditi käigus võimaliku tegevuskavaga kooskõlas olevad muudatused peab 
salvestama ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peafaili, kui auditi tulemused seda nõuavad.

Muudatusettepanek 199
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104 - lõige 2 - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikult nõutakse, et ta teeks
korrapäraselt oma ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi auditeid. Müügiloa 
omanik teeb ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi peatoimikusse märkused auditi 
tulemuste kohta ja tagab, et tulemuste 
põhjal koostatakse asjakohane 
parandusmeetmete kava ja see täidetakse.

Müügiloa omanikult nõutakse, et ta teeks
kord aastas oma ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi auditit. Müügiloa omanik teeb 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
peatoimikusse märkused auditi tulemuste 
kohta ja edastab need pädevale asutusele 
igal aastal enne 31. detsembrit. Vastavalt 
auditi tulemustele peab müügiloa omanik 
tagama korrigeeriva tegevuskava 
ettevalmistamise ja järgimise.

Or. fr

Selgitus

Auditi "korrapärane" teostamine ei ole piisavalt selge. Müügiloa omanikult peaks nõudma 
iga-aastast auditit.

Muudatusettepanek 200
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104 - lõige 3 - alapunkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) esitama pädevale asutusele rajatava 
riskihaldussüsteemi üksikasjaliku 
kirjelduse;

Or. fr

Selgitus

Riskihaldusplaan tuleks kavandada ja kasutusele võtta pädeva tervishoiuasutuse järelevalve 
all (eriti riiklikud ja piirkondlikud ravimiohutuse järelevalve süsteemid).

Muudatusettepanek 201
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104 – lõige 3 - alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) pärast hinnangu andmist lisama 
pädeva asutuse esitatud nõuded;

Or. fr

Selgitus

Riskihaldusplaan tuleks kavandada ja kasutusele võtta pädeva tervishoiuasutuse järelevalve 
all (eriti riiklikud ja piirkondlikud ravimiohutuse järelevalve süsteemid).

Muudatusettepanek 202
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104a - lõige 2 - teine lõik



PE438.412v02-00 122/178 AM\808932ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 104a - lõige 2 - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Nõuded riskijuhtimissüsteemi üksikasjaliku kirjelduse kohta peavad olema teaduslikult 
põhjendatud. Komisjoni ettepanek selles punktis ei ole piisavalt selge.

Muudatusettepanek 204
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 105
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiohutuse järelevalve, sidevõrkude 
kasutamise ja turujärelevalvega seotud 
tegevuste jaoks ettenähtud summade
haldus on liikmesriikide pädevate asutuste
püsiva kontrolli all, et tagada nende 
sõltumatus.

Ravimiohutuse järelevalve, sidevõrkude 
kasutamise ja turujärelevalvega seotud
tegevusi tuleb riiklikult sellisel määral 
rahastada, et see oleks antud 
ülesannetega vastavuses. Selliste
tegevuste jaoks mõeldud fondide haldus
peab olema liikmesriikide pädevate 
asutuste pideva järelevalve all, et tagada 
nende sõltumatus.

Esimene lõik ei keela liikmesriikide 
pädevatel asutustel müügiloa omanikelt 
nimetatud toimingute eest tasu võtta.

Lõige 1 ei keela liikmesriikide pädevatel 
asutustel nende tegevuste jaoks kaudselt 
täiendavaid rahalisi vahendeid koguda, 
tingimusel, et nende sõltumatus on 
tagatud.

Or. fr

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve tegevuste rahaline sõltumatus peab olema tagatud. Seetõttu on 
oluline vältida otsest osalustasude kogumist, mis võib tekitada poolte vahel suhte, kus 
osutatud teenuste eest makstakse tasu.

Muudatusettepanek 205
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiohutuse järelevalve, sidevõrkude 
kasutamise ja turujärelevalvega seotud 
tegevuste jaoks ettenähtud summade 
haldus on liikmesriikide pädevate asutuste 
püsiva kontrolli all, et tagada nende 
sõltumatus.

Ravimiohutuse järelevalve, sidevõrkude 
kasutamise ja turujärelevalvega seotud
tegevusi rahastatakse eelkõige kas 
riiklikest või EL vahenditest.
Ravimiohutuse järelevalve, sidevõrkude 
kasutamise ja turujärelevalvega seotud
tegevuste jaoks ettenähtud summade 
haldus on liikmesriikide pädevate asutuste 
püsiva kontrolli all, et tagada nende 
sõltumatus.
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Esimene lõik ei keela liikmesriikide 
pädevatel asutustel müügiloa omanikelt
nimetatud toimingute eest tasu võtta.

Lõige 1 ei keela ravimiametil nende 
tegevuste jaoks müügiloa omanikelt
osalustasude näol täiendavaid rahalisi 
vahendeid koguda, tingimusel, et nende 
sõltumatus on tagatud.

Or. fr

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve eest on vastutavad riiklikud pädevad asutused, kuna nemad on 
vastutavad rahva tervise kaitse eest ning neil on eeldatav vastutus loa andmiseks. On oluline 
vältida võimalikku huvide konflikti.

Muudatusettepanek 206
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 105 - lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene lõik ei keela liikmesriikide 
pädevatel asutustel müügiloa omanikelt 
nimetatud toimingute eest tasu võtta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalvega seotud tegevusi peab riiklikult rahastama mitte ainult selleks, et 
tagada nende sõltumatus, vaid ka selleks, et liikmesriigid oleksid täielikult vastutavad 
ravimiohutuse järelevalve (ka selle rahastamise) eest, kuna nemad kannavad kõik 
haigestumuse ja suremuse kõrvalmõjudega seotud kulud. . Vastavalt Euroopa Komisjoni 
hinnangule on 5 % kõikidest haiglaravi juhtudest põhjustatud ravimite kõrvaltoimest, 5 % 
haiglas viibivatest patsientidest kannatavad ravimite kõrvaltoimete all ning ravimite 
kõrvaltoime on haiglapatsientide surma levinumate põhjuste hulgas viiendal kohal.
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Muudatusettepanek 207
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 105 - lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene lõik ei keela liikmesriikide 
pädevatel asutustel müügiloa omanikelt 
nimetatud toimingute eest tasu võtta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 – sissejuhatavad sõnad

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik loob riikliku ravimiohutuse
veebiportaali, mis on seotud määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artikli 26 kohaselt loodud 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaaliga, 
ning haldab seda. Liikmesriik teeb riikliku
ravimiohutuse veebiportaali kaudu 
avalikkusele kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Iga liikmesriik loob riikliku ravimite
veebiportaali, mis sisaldab ka 
ravimiohutuse erilehekülge, mis on seotud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 26 
kohaselt loodud Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaaliga, ning haldab seda.
Liikmesriik teeb riikliku ravimite
veebiportaali kaudu avalikkusele 
kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriigi ravimiametil peab olema veebiportaal, mis edastab avalikkusele 
kõrgekvaliteetset teavet ravimite kohta. Suuremal osal riikides on juba selline portaal, mis on 
kujunenud autoriteetse ja usaldusväärse teabe allikaks, ning käesoleva paranduse eesmärk on 
rajada sellistele portaalidele õiguslik alus vastusena Euroopa Komisjoni raportile, mis 
käsitleb patsientidele ravimiinfo andmise hetkeolukorda. Veebiportaalis peaks olema 
eriotstarbeline koht teabe jaoks, mis käsitleb ohutuse ja ravimiohutuse järelevalvega seotud 
teavet.
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Muudatusettepanek 209
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik loob riikliku ravimiohutuse
veebiportaali, mis on seotud määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artikli 26 kohaselt loodud 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaaliga, 
ning haldab seda. Liikmesriik teeb riikliku
ravimiohutuse veebiportaali kaudu 
avalikkusele kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Iga liikmesriik loob riikliku ravimite
veebiportaali, mis sisaldab ka 
ravimiohutuse erilehekülge, mis on seotud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 26 
kohaselt loodud Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaaliga, ning haldab seda.
Liikmesriik teeb riikliku ravimite
veebiportaali kaudu avalikkusele 
kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:

1) liikmesriigi turul saadaolevate ravimite 
infolehed riigikeeles (ja kus võimalik, seal 
ka link Euroopa Ravimiagentuuri 
andmebaasile EudraPharm),
2) iga tooteomaduste kokkuvõte ja 
tingimused, mis on kehtestatud kooskõlas 
artiklitega 21a, 22 ja 22a, ning tingimuste 
täitmise tähtajad ja
3) hindamisaruanne
Riiklikul ravimiinfo veebilehel peab 
liikmesriik avaldama vähemalt järgneva 
teabe:

1) selliste ravimite riskijuhtimissüsteemid, 
millele antakse müügiluba käesoleva 
määruse alusel;

1) selliste ravimite riskijuhtimissüsteemid, 
millele antakse müügiluba käesoleva 
määruse alusel;

2) määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 23 
kohane intensiivse jälgimise all olevate 
ravimite nimekiri;

2) määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 23 
kohane intensiivse jälgimise all olevate 
ravimite nimekiri;

3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele.

3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele.
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4) ravimiohutuse järelevalve komitee 
koosolekute tegevuskavad ja protokollid, 
millele on lisatud vastuvõetud otsused, 
andmed ja selgitused hääletuste kohta, 
sealhulgas ka vähemuse arvamused.

Or. en

Selgitus

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://EÜ.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EÜ 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”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Muudatusettepanek 210
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 - punkt - 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) liikmesriigi turul saadaolevate 
ravimite infolehed riigikeeles (ja kus 
võimalik, seal ka link Euroopa 
Ravimiagentuuri andmebaasile 
EudraPharm);
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Or. en

Selgitus

Vt artikli 106  sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 211
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 - punkt - 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) tooteomaduste kokkuvõte ja 
tingimused, mis on kehtestatud kooskõlas 
artiklitega 21a, 22 ja 22a, ning tingimuste 
täitmise tähtajad;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 106  sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 212
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 - punkt - 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) müügiloa omanike poolt 
tervishoiuasutustele esitatavad 
hindamisaruanded koos perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannetega;

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 106  sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 213
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 - punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) selliste ravimite
riskijuhtimissüsteemid, millele antakse 
müügiluba käesoleva määruse alusel;

(1) selliste ravimite
riskijuhtimissüsteemide kokkuvõte, millele 
antakse müügiluba käesoleva direktiivi
alusel;

Or. fr

Selgitus

Veebiportaalis avaldatav teave peaks olema põhjalik, aga mitte liiga keeruline.

Muudatusettepanek 214
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 - punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) selliste ravimite
riskijuhtimissüsteemid, millele antakse 
müügiluba käesoleva määruse alusel;

(1) selliste ravimite
riskijuhtimissüsteemide üksikasjalikud 
kirjeldused ja loasaamisjärgsete 
uuringute üksikasjalikud protokollid, 
millele antakse müügiluba käesoleva
direktiivi alusel;

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 106  sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 215
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) selliste ravimite
riskijuhtimissüsteemid, millele antakse 
müügiluba käesoleva määruse alusel;

(1) selliste ravimite
riskijuhtimissüsteemide kokkuvõte, millele 
antakse müügiluba käesoleva direktiivi
alusel;

(2) määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 23 
kohane intensiivse jälgimise all olevate
ravimite nimekiri;

(2) määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
viidatud ravimite nimekiri, millele antakse 
luba teatud tingimuste või nõudmiste 
alusel;

(3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele.

(3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele.

(4) pakendi infolehe kõige uuem 
elektrooniline versioon ja kokkuvõte kõigi 
olemasolevate ja uute ravimite 
iseloomulikest omadustest;

(5) lühike ülevaade tooteinfosse tehtud 
muudatustest;
Kogu ravimiohutuse veebiportaalis olev 
teave, kaasa arvatud eespool mainitu, 
tuleb esitada viisil, mis on üldsusele 
arusaadav.

Or. en

Selgitus

Riiklikus ravimiohutuse veebiportaalis olev teave peab olema esitatud lihtsalt ja 
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arusaadavalt. Kuna õigusaktidega sätestatakse väga üksikasjaliku teabe avaldamine riiklikus
ravimiohutuse veebiportaalis, ei sisalda see siiski kõige olulisemat teavet, mis tagaks ravimite 
ohutu kasutamise: seetõttu tuleks pakendi infolehed avalikkusele kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 - punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele.

(3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad, 
kui võimalik, ja patsiendid teatavad 
arvatavatest kõrvaltoimetest vastavalt 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 25 
viidatud vormidele.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on ravimi riski ja kasulikkuse vahekorra hindamisse lisada ka 
keskkonnarisk. Selline lisandus on juba tehtud veterinaarravimite kohta ning selle lisamist 
inimeste ravimeid käsitleva seadusandluse kohta soovitab Euroopa Keskkonnaagentuuri 
tehniline aruanne nr 1/2010. Peamine eesmärk on kaitsta rahva tervist, ilma et see ohustaks 
juurdepääsu ravimitele, mis on patsientidele elutähtsad.

Muudatusettepanek 217
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ravimiohutuse järelevalve komitee ja 
koordineerimisgrupi koosolekute 
tegevuskavad ja protokollid, millele on 
lisatud vastuvõetud otsused, andmed ja 
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selgitused hääletuste kohta, sealhulgas ka 
vähemuse arvamused;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 106  sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 218
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) nõuded riiklikult pädevalt asutuselt, 
et müügiloa omanik võtaks kasutusele 
riskijuhtimissüsteemi või viiks läbi 
loasaamisjärgse uuringu ja esitaks 
vajadusel selgitused riiklikule pädevale 
asutusele, ning pädeva asutuse lõppotsus.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 106  sissejuhatuse juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 219
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 1 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
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kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või 
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
kontekstis.

kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, ning täpsustama, kas need 
ilmnesid tavapärase ravimidoosi juures 
haiguse profülaktikas, diagnoosimisel või 
ravis või füsioloogiliste funktsioonide 
taastamisel, korrigeerimisel või 
muutmisel, ravivea tõttu või ravimi 
ettenähtust erineval kasutamisel,
olenemata sellest, kas seda on teinud 
patsiendid omaalgatuslikult või 
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
kontekstis.

Or. fr

Selgitus

Laiendades “kõrvaltoime” mõistet ka nendele kõrvaltoimetele, mis tekivad ravivigade või 
ravimi ettenähtust erineva kasutamise tõttu (muuhulgas ka meditsiinitoodete väär- ja 
kuritarvitus), on võimalik saada parem ülevaade nendest kõrvalmõjudest, mis võivad 
patsientidele ohtlikud olla. On oluline selgelt eristada kõrvalmõjusid, mis kaasnevad ravimi 
tavapärase kasutamisega, ning neid, mis esinevad muudel juhtudel. Ettekannet tehes peaks 
sellised erinevad juhud selgelt eristuma..

Muudatusettepanek 220
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
kontekstis.

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud omaalgatuslikult tervishoiutöötajad 
või on need ilmnenud loasaamisjärgsete 
ohutusuuringute kontekstis.

Müügiloa omanikud peavad kõnealuse Müügiloa omanikud peavad kõnealuse 
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teabe tegema ühenduses kättesaadavaks 
ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

teabe tegema ühenduses kättesaadavaks 
ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

Erandina esimesest lõigust tuleb kliiniliste 
uuringute kontekstis ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed registreerida ja nendest 
teatada vastavalt direktiivile 2001/20/EÜ.

Erandina esimesest lõigust tuleb kliiniliste 
uuringute kontekstis ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed registreerida ja nendest 
teatada vastavalt direktiivile 2001/20/EÜ.

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda 
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda 
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

Or. de

Selgitus

Ei tundu otstarbekas, et patsiendid kannaksid kõrvaltoimetest ette otse tootjale. Patsientide 
esmane vahendaja sellistel juhtudel peaks olema arst või apteeker. Ettekandeid saab teha ka 
läbi riiklikke veebiportaalide. Ei ole vajalik, et tootjad saaksid teada kõrvaltoime aruande 
esitanud patsiendi isiku, seda peaks andmekaitset silmas pidades vältima.

Muudatusettepanek 221
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või 
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
kontekstis.

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või 
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud
kliiniliste uuringute või loasaamisjärgsete 
ohutusuuringute kontekstis.

Müügiloa omanikud peavad kõnealuse 
teabe tegema ühenduses kättesaadavaks 
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ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

Erandina esimesest lõigust tuleb kliiniliste 
uuringute kontekstis ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed registreerida ja nendest 
teatada vastavalt direktiivile 2001/20/EÜ.

Kliiniliste uuringute kontekstis ilmnevad 
arvatavad kõrvaltoimed tuleb samuti
registreerida ja nendest teatada vastavalt 
direktiivile 2001/20/EÜ.

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või 
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

2. Müügiloa omanik peab edastama 
riiklikele pädevatele asutustele kõik 
patsientide ja tervishoiutöötajate poolt 
esitatud arvatavate kõrvaltoimete
aruanded 45 päeva jooksul alates aruande 
saamisest. Müügiloa omanik peab 
teavitama patsienti või tervishoiutöötajat 
sellest, et tema aruanne on edastatud 
pädevatele asutustele, kes vastutavad 
aruande edasise uurimise eest.
Riiklikud pädevad asutused ei tohi 
keelduda arvatavate kõrvaltoimete kohta 
esitatavast teabest, mis on saadud 
patsientidelt või tervishoiutöötajatelt posti, 
telefoni või faksi teel või elektrooniliselt.

3. Müügiloa omanikud peavad
elektroonilisel teel sisestama teabe kõikide 
ühenduses või kolmandates riikides 
ilmnevate arvatavate raskete kõrvaltoimete 
kohta määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
24 osutatud andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrku (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”) 15 päeva jooksul pärast 
teate kättesaamist või, kui sellist teadet ei 
ole esitatud, pärast kuupäeva, mil 
asjaomane müügiloa omanik sai tõsiste 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

3. Müügiloa omanikud peavad riiklikele 
pädevatele asutustele elektrooniliselt 
edastama teabe kõikide ühenduses ja
kolmandates riikides ilmnevate arvatavate
tõsisemate kõrvaltoimete kohta 15 päeva 
jooksul pärast teate saamist või, kui sellist 
teadet ei ole esitatud, pärast kuupäeva, mil 
asjaomane loa omanik sai tõsiste 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist või, kui sellist teadet ei ole 
esitatud, pärast kuupäeva, mil asjaomane 
loa omanik sai kergemate kõrvaltoimete 
ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad riiklikele 
pädevatele asutustele elektrooniliselt 
edastama teabe arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad nende 
tegutsemispiirkonnas, 45 päeva jooksul 
pärast teate saamist.

Ravimite puhul, mis sisaldavad 
toimeaineid, millele osutatakse kirjanduse 

Ravimite puhul, mis sisaldavad 
toimeaineid, millele osutatakse kirjanduse 
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loetelus, mida ravimiamet jälgib vastavalt 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 27, ei 
ole müügiloa omanikud kohustatud 
sisestama andmebaasi Eudravigilance
teateid arvatavatest kõrvaltoimetest, mis 
esinevad loetletud meditsiinikirjanduses, 
kuid nad peavad jälgima kogu muud 
meditsiinikirjandust ning teatama mis tahes 
arvatavatest kõrvaltoimetest.

loetelus, mida ravimiamet jälgib vastavalt 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 27, ei 
ole müügiloa omanikud kohustatud 
sisestama teateid arvatavatest 
kõrvaltoimetest, mis esinevad loetletud 
meditsiinikirjanduses, kuid nad peavad 
jälgima kogu muud meditsiinikirjandust 
ning teatama mis tahes arvatavatest 
kõrvaltoimetest.

4. Liikmesriigid tutvuvad kõrvaltoimete 
kohta esitatud teadetega andmebaasi 
Eudravigilance kaudu ning hindavad 
müügiloa omanikelt saadud andmete
kvaliteeti. Nad kaasavad mis tahes neile 
saadetud teadete järelevalvesse vastavalt 
vajadusele patsiente ja tervishoiutöötajaid
ning nõuavad müügiloa omanikelt selliste 
teadete puhul järelmeetmete võtmist.
Müügiloa omanikud peavad andmebaasi 
Eudravigilance esitama järelmeetmete 
käigus saadud teabe.

4. Liikmesriigid hindavad müügiloa 
omanikelt saadud teabe kvaliteeti.
Vajadusel kaasavad nad saadud 
aruannete jälgimisse patsiente ja 
tervishoiutöötajaid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi pädevate asutuste jaoks on oluline omada selget ülevaadet nende riigis 
ilmnevatest kõrvalmõjudest. Teabe edastamine läbi selle liikmesriigi ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi, kus kõrvaltoime ilmnes, tagab andmebaasi Eudravigilance sisu 
kvaliteedi.

Kõrvaltoimetest teatamise tsentraliseerimine Euroopa tasemel ilma igasuguse piirkondliku 
või riiklikul tasemel analüüsita lahjendab ja muudab esitatud andmeid, takistades andmete 
üksikasjalikku analüüsi ja tõlgendamist ning muutes lõpuks andmebaasi Eudravigilance 
ebaefektiivseks.

Muudatusettepanek 222
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei kehtesta müügiloa 
omanikele mingeid täiendavaid nõudeid 
kõrvaltoimetest teatamise kohta, välja 
arvatud juhul, kui see on ravimiohutuse 
järelevalve seisukohalt õigustatud.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku üks eesmärke, nagu on ka öeldud määruse põhjenduses 5, on see, et 
nende ettepanekute jõustumine ei tooks kaasa riiklikke lisanõudeid. Riiklike lisanõuete 
täitmine nõuab suurel hulgal nii asutuste kui ka müügiloa omanike aega ja ressursse ning 
võib pärssida toimivat riskituvastussüsteemi.

Muudatusettepanek 223
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
kontekstis.

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud omaalgatuslikult tervishoiutöötajad 
või on need ilmnenud loasaamisjärgsete 
ohutusuuringute kontekstis.

Müügiloa omanikud peavad kõnealuse 
teabe tegema ühenduses kättesaadavaks 
ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

Müügiloa omanikud peavad kõnealuse 
teabe tegema ühenduses kättesaadavaks 
ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

Erandina esimesest lõigust tuleb kliiniliste 
uuringute kontekstis ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed registreerida ja nendest 
teatada vastavalt direktiivile 2001/20/EÜ.

Erandina esimesest lõigust tuleb kliiniliste 
uuringute kontekstis ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed registreerida ja nendest 
teatada vastavalt direktiivile 2001/20/EÜ.
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2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda 
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda 
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

Or. de

Selgitus

Ei tundu otstarbekas, et patsiendid kannaksid kõrvaltoimetest ette otse tootjale. Patsientide 
esmane vahendaja sellistel juhtudel peaks olema arst või apteeker. Ettekandeid saab teha ka 
läbi riiklikke veebiportaalide. Ei ole vajalik, et tootjad saaksid teada kõrvaltoime aruande 
esitanud patsiendi isiku, seda peaks andmekaitset silmas pidades vältima.

Muudatusettepanek 224
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või 
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

2. Müügiloa omanik peab edastama 
riiklikele pädevatele asutustele kõik 
patsientide ja tervishoiutöötajate poolt 
esitatud arvatavate kõrvaltoimete
aruanded 7 päeva jooksul alates aruande 
saamisest. Müügiloa omanik peab 
teavitama patsienti või tervishoiutöötajat 
sellest, et tema aruanne on edastatud 
pädevatele asutustele, kes vastutavad 
aruande edasise uurimise eest.
Vajadusel kaasavad liikmesriigid saadud 
aruannete jälgimisse patsiente ja 
tervishoiutöötajaid.
Riiklikud pädevad asutused ei tohi 
keelduda arvatavate kõrvaltoimete kohta 
esitatavast teabest, mis on saadud 
patsientidelt või tervishoiutöötajatelt posti, 
telefoni või faksi teel või elektrooniliselt.



AM\808932ET.doc 139/178 PE438.412v02-00

ET

Or. en

Selgitus

Veebipõhine teatamine (määrus, artikkel 25) võib lahendada terviklikkuse probleemi, kuid 
kõrvaltoimetest läbi interneti teatamine võib teavitamise võimaluse/õiguse võtta suurelt osalt 
rahvastikust, nimelt vanematelt inimestelt ja inimestelt, kes ei oska arvutit kasutada. Seetõttu 
peaks tarbijatel olema rohkem võimalusi kõrvaltoimetest teatamiseks kui ainult veebipõhiselt 
(nt USAs lubab Ühendriikide Toiduainete ja Ravimite Amet (FDA) tarbijatel andmeid esitada 
veebis, e-posti, faksi ja telefoni teel).

Muudatusettepanek 225
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda 
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või 
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda 
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või 
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt või muul sobival viisil.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et tehnoloogiliste barjääride tekitamisega ei takistataks kõrvaltoimetest teatamist. 
Kõigil inimestel ei pruugi olla juurdepääsu internetile või nad ei ole pädevad seda kasutama.

Muudatusettepanek 226
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
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teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist või, kui sellist teadet ei ole 
esitatud, pärast kuupäeva, mil asjaomane 
loa omanik sai kergemate kõrvaltoimete 
ilmnemisest teada.

teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist või, kui sellist teadet ei ole 
esitatud, pärast kuupäeva, mil asjaomane 
loa omanik sai kergemate kõrvaltoimete 
ilmnemisest teada. Sellest kohustusest on 
vabastatud artiklites 10 a osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 kuni 16a osutatud ravimite 
registreerijad.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus toodud uued nõuded selle kohta, et farmaatsiaettevõtted peavad hakkama ette 
kandma kõikidest arvatavatest  kergematest kõrvaltoimetest (mis sisaldab muu hulgas ka 
tarbijate  meditsiiniliselt kinnitamata aruandeid), mõjutab nii tööstuse kui ka reguleerivate 
asutuste töökoormust olulisel määral, kuna tarbijate meditsiiniliselt kinnitamata aruanded 
moodustavad suurema osa kõrvaltoimete teavitustest. Lisaks sellele, et see on kurnav 
ravimiohutuse järelevalve ressurssidele, ei lisa selliste andmete kogumine mingisugust 
väärtust olemasolevatele meditsiiniteadmistele rahvatervise seisukohalt; vastupidi, see võib 
kahjustada uute potentsiaalsete ohutusriskide avastamist. 

Muudatusettepanek 227
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa omanikud peavad 
elektroonilisel teel sisestama teabe kõikide 
ühenduses või kolmandates riikides 
ilmnevate arvatavate raskete 
kõrvaltoimete kohta määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 24 osutatud andmebaasi 
ja andmetöötlusvõrku (edaspidi 
„andmebaas Eudravigilance”) 15 päeva 
jooksul pärast teate kättesaamist või, kui 
sellist teadet ei ole esitatud, pärast 

3. Müügiloa omanikud peavad 
elektroonilisel teel sisestama määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artiklis 24 osutatud 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”)
teabe kõikide Euroopa Liidus või 
kolmandates riikides ilmnevate arvatavate 
raskete kõrvaltoimete kohta, täpsustades, 
kas need ilmnesid normaalannuste puhul, 
mida inimestele manustatakse haiguse 
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kuupäeva, mil asjaomane müügiloa omanik 
sai tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

ennetamiseks, diagnoosimiseks või raviks, 
või füsioloogiliste funktsioonide 
taastamiseks, parandamiseks või 
muutmiseks, või on need ilmnenud hoopis 
ravivigade või heakskiidetud 
tooteomaduste kokkuvõtte mittejärgmise 
tõttu; teave tuleb edastada 15 päeva 
jooksul pärast teate kättesaamist või, kui 
sellist teadet ei ole esitatud, pärast 
kuupäeva, mil asjaomane müügiloa omanik 
sai tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist või, kui sellist teadet ei ole 
esitatud, pärast kuupäeva, mil asjaomane 
loa omanik sai kergemate kõrvaltoimete 
ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist, täpsustades, kas need 
ilmnesid tavapärase ravimidoosi juures 
haiguse ennetamisel, diagnoosimisel või
ravis või füsioloogiliste funktsioonide 
taastamisel, korrigeerimisel või 
muutmisel, ravivea tõttu või ravimi 
kasutamise tõttu viisil, mis ei vasta 
ametlikule tooteomaduste kokkuvõttele, 
või, kui sellist teadet ei ole esitatud, pärast 
kuupäeva, mil asjaomane loa omanik sai 
kergemate kõrvaltoimete ilmnemisest 
teada.

Or. fr

Selgitus

Laiendades “kõrvaltoime” mõistet ka nendele kõrvaltoimetele, mis tekivad ravivigade või 
ravimi kasutamise tõttu viisil, mis ei ole kooskõlas ametliku tooteomaduste kokkuvõttega 
(muuhulgas ka meditsiinitoodete väär- ja kuritarvitus), on võimalik saada parem ülevaade 
nendest kõrvalmõjudest, mis võivad patsientidele ohtlikud olla. On oluline selgelt eristada 
kõrvalmõjusid, mis kaasnevad ravimi tavapärase kasutamisega, ning neid, mis esinevad 
muudel juhtudel. Ettekannet tehes peaks sellised erinevad juhud selgelt eristuma.
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Muudatusettepanek 228
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 3 –  lõigud 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa omanikud peavad
elektroonilisel teel sisestama teabe kõikide 
ühenduses või kolmandates riikides 
ilmnevate arvatavate raskete kõrvaltoimete 
kohta määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
24 osutatud andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrku (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”) 15 päeva jooksul pärast 
teate kättesaamist või, kui sellist teadet ei 
ole esitatud, pärast kuupäeva, mil 
asjaomane müügiloa omanik sai tõsiste 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

3. Müügiloa omanikud peavad riiklikele 
pädevatele asutustele elektrooniliselt 
edastama teabe kõikide ühenduses ja
kolmandates riikides ilmnevate arvatavate
tõsisemate kõrvaltoimete kohta 15 päeva 
jooksul pärast teate saamist või, kui sellist 
teadet ei ole esitatud, pärast kuupäeva, mil 
asjaomane loa omanik sai tõsiste 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist või, kui sellist teadet ei ole 
esitatud, pärast kuupäeva, mil asjaomane 
loa omanik sai kergemate kõrvaltoimete 
ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad riiklikele 
pädevatele asutustele elektrooniliselt 
edastama teabe arvavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta, mis ilmnevad nende 
tegutsemispiirkonnas, 45 päeva jooksul 
pärast teate saamist või, kui sellist teadet ei 
ole esitatud, pärast kuupäeva, mil 
asjaomane loa omanik sai kergemate 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 - lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tutvuvad kõrvaltoimete 4. Liikmesriigid hindavad müügiloa 
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kohta esitatud teadetega andmebaasi 
Eudravigilance kaudu ning hindavad 
müügiloa omanikelt saadud andmete
kvaliteeti. Nad kaasavad mis tahes neile 
saadetud teadete järelevalvesse vastavalt 
vajadusele patsiente ja tervishoiutöötajaid
ning nõuavad müügiloa omanikelt selliste 
teadete puhul järelmeetmete võtmist.
Müügiloa omanikud peavad andmebaasi 
Eudravigilance esitama järelmeetmete 
käigus saadud teabe.

omanikelt saadud teabe kvaliteeti.
Vajadusel kaasavad nad saadud 
aruannete jälgimisse patsiente ja 
tervishoiutöötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tutvuvad kõrvaltoimete kohta 
esitatud teadetega andmebaasi 
Eudravigilance kaudu ning hindavad 
müügiloa omanikelt saadud andmete 
kvaliteeti. Nad kaasavad mis tahes neile 
saadetud teadete järelevalvesse vastavalt 
vajadusele patsiente ja tervishoiutöötajaid 
ning nõuavad müügiloa omanikelt selliste 
teadete puhul järelmeetmete võtmist.
Müügiloa omanikud peavad andmebaasi 
Eudravigilance esitama järelmeetmete 
käigus saadud teabe.

Liikmesriigid tutvuvad kõrvaltoimete kohta 
esitatud teadetega andmebaasi 
Eudravigilance kaudu ning hindavad 
müügiloa omanikelt saadud andmete 
kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid registreerivad kõik arvatavad 
kõrvaltoimed, mis ilmnevad nende 
territooriumil ning millele on tähelepanu 
juhtinud tervishoiutöötajad või patsiendid.

Liikmesriigid registreerivad kõik arvatavad 
kõrvaltoimed, mis ilmnevad nende 
territooriumil ning millele on tähelepanu 
juhtinud tervishoiutöötajad. Liikmesriigid 
võivad otsustada, kas patsiendid teatavad 
arvatavatest kõrvaltoimetest otse või 
tervishoiutöötajate vahendusel.

Or. en

Selgitus

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Muudatusettepanek 232
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 1 –  lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad või 
patsiendid.

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad või 
patsiendid, täpsustades, kas kõrvaltoimed 
on ilmnenud normaalannuste puhul, 
mida inimestele manustatakse haiguse 
ennetamiseks, diagnoosimiseks või raviks, 
või füsioloogiliste funktsioonide 
taastamiseks, parandamiseks või 
muutmiseks, või on need ilmnenud hoopis 
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ravivigade või heakskiidetud 
tooteomaduste kokkuvõtte mittejärgmise 
tõttu.

Or. fr

Selgitus

Arvates ‘kõrvaltoimete' mõiste hulka ka ravivigadest või heakskiidetud tooteomaduste 
kokkuvõtte mittejärgimisest tulenevad kõrvalmõjud (kaasa arvatud ravimite väärkasutus või 
kuritarvitamine), saab patsientidele kahjulikest kõrvaltoimetest ulatuslikuma ülevaate.  
Kindlasti on väga oluline teha vahet ravimite normaalsest kasutamisest tekkinud 
kõrvalmõjude ja muudel põhjustel tekkinud kõrvalmõjude vahel. Seda erinevust tuleb 
arvestada ka kõrvaltoimetest teadaandmisel 

Muudatusettepanek 233
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 1 –  lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide või muude sobivate 
kanalite kaudu.

Or. fr

Selgitus

On tähtis, et kõrvaltoimetest teatamisel ei saaks takistusekeks tehnoloogilised aspektid. 
Mõnedel inimestel ei pruugi olla võimalik või nad lihtsalt ei oska Internetti kasutada. 

Muudatusettepanek 234
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 1 –  lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest oleks võimalik teatada riiklike 
ravimiohutuse veebiportaalide kaudu.

Or. de

Selgitus

Suurimat kahtlust tekitavate juhtumite korral peab teavitamine toimuma kirja või faksi teel. 
Kui ainsana oleks võimalik vaid elektrooniline teavitamine, oleks väiksem ka inimeste 
aktiivsus seoses teavitamisega (eriti tervishoiu töötajate poolt). Seepärast peab võimaldama 
teavitamist mitmel erineval viisil. 

Muudatusettepanek 235
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 1 –  lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest oleks võimalik teatada  riiklike 
ravimiohutuse veebiportaalide kaudu

Or. de

Selgitus

Kogemused näitavad, et suurimat kahtlust tekitavatest juhtumitest teatatakse kirja või faksi 
teel. Kui ainsana oleks võimalik vaid elektrooniline teavitamine, oleks väiksem ka inimeste 
aktiivsus seoses teavitamisega (eriti tervishoiu töötajate poolt). Seepärast peab võimaldama 
teavitamist mitmel erineval viisil.
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Muudatusettepanek 236
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade või heakskiidetud 
tooteomaduste kokkuvõtte mittejärgmisest 
tulenevate kõrvaltoimete kohta, millele on 
nende tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja neist
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

Or. de

Selgitus

Kõrvaltoime definitsiooni puhul (Artikkel 1, punkt 1) varasema “normaal annuste” 
kriteeriumi kustutamine tähendab, et nüüdsest hõlmab definitsioon ka ravivigade ja mitte-
eesmärgipärase kasutamise mõisteid. Kõrvaltoimetest teadaandmisel tuleb ühtlasi teada anda 
ka sellest, kas kõrvaltoimed tekkisid heakskiidetud tooteomaduste kokkuvõttee järgimisel või 
mitte. Viide ravimi mitte-eesmärgipärase kasutamise kohta tuleb lisada ka andmebaasi, kuna 
see on oluline riski hindamise seisukohast.

Muudatusettepanek 237
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 2 –  lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance.

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance, täpsustades, 
kas kõrvaltoimed on ilmnenud 
normaalannuste puhul, mida inimestele 
tavaliselt manustatakse haiguse 
ennetamiseks, diagnoosimiseks või raviks, 
või füsioloogiliste funktsioonide 
taastamiseks, parandamiseks või 
muutmiseks, või on need ilmnenud hoopis 
ravivigade või heakskiidetud 
tooteomaduste kokkuvõtte mittejärgmise 
tõttu.

Or. fr

Selgitus

Arvates ‘kõrvaltoimete' mõiste hulka ka ravivigadest või heakskiidetud tooteomaduste 
kokkuvõtte mittejärgimisest (kaasa arvatud ravimite kuritarvitamine) tulenevad kõrvalmõjud, 
saab patsientidele kahjulikest kõrvaltoimestest ulatuslikuma ülevaate. Kindlasti on väga 
oluline teha vahet ravimite normaalsest kasutamisest tekkinud kõrvalmõjude ja muudel 
põhjustel tekkinud kõrvalmõjude vahel. Seda erinevust tuleb arvestada ka kõrvaltoimetest 
teadaandmisel.

Muudatusettepanek 238
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade või heakskiidetud 
tooteomaduste kokkuvõtte 
mittejärgimisest tulenevate kõrvaltoimete
kohta, millele on nende tähelepanu juhitud 
ravimite arvatava kõrvaltoime kohta 
teadete esitamise raames, tehakse 
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vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

kättesaadavaks Eudravigilance’i 
andmebaasi kaudu ja neist teatatakse 
kõigile asutustele, mis vastutavad selles 
liikmesriigis patsiendiohutuse eest. Nad 
tagavad ka, et selles liikmesriigis ravimite 
eest vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

Or. de

Selgitus

Kõrvaltoime definitsiooni puhul (Artikkel 1, punkt 1) varasema “normaal annuste” 
kriteeriumi kustutamine tähendab, et nüüdsest hõlmab definitsioon ka ravivigade ja mitte-
eesmärgipärase kasutamise mõisteid. Kõrvaltoimetest teadaandmisel tuleb ühtlasi teada anda 
ka sellest, kas kõrvaltoimed tekkisid heakskiidetud tooteomaduste kokkuvõtte järgimisel või 
mitte. Viide ravimi mitte-eesmärgipärase kasutamise kohta tuleb lisada ka andmebaasi, kuna 
see on oluline riski hindamise seisukohast.

Muudatusettepanek 239
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad või
patsiendid.

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad, 
patsiendid, müügiloa omanikud ning 
ravivigadest teatamise ja nende vältimise 
programmid.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest oleks võimalik teatada riiklike 
ravimiohutuse veebiportaalide kaudu,
samuti posti, telefoni ja faksi teel.

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
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sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance. 

sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance. 

Müügiloa omanikele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu.

Müügiloa omanikele, tervishoiutöötajatele 
ja üldsusele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu, millega peab olema võimalik 
pidevalt ja viivitamata tutvuda.

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja
neist teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud. 

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu, neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest, ning ravivigadest 
teatamise ja nende vältimise 
programmidele. Nad tagavad ka, et selles 
liikmesriigis ravimite eest vastutavatele 
asutustele teatatakse mis tahes arvatavatest 
kõrvaltoimetest, millele on selle 
liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a 

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad või 
patsiendid.

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad, 
patsiendid, müügiloa omanikud ning 
ravivigadest teatamise ja nende vältimise 
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programmid.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest oleks võimalik teatada riiklike 
ravimiohutuse veebiportaalide kaudu,
samuti posti, telefoni ja faksi teel.

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance. 

2. 30 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
elektroonilisel teel määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 24 sätestatud 
andmebaasi ja -töötlusvõrku (edaspidi 
„andmebaas Eudravigilance”) teabe 
kõrvaltoimetest, mis on ilmnenud nende 
territooriumil.

Müügiloa omanikele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu.

Müügiloa omanikele, tervishoiutöötajatele 
ja üldsusele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu, millega peab olema võimalik 
pidevalt ja viivitamata tutvuda.

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja
neist teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud. 

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu, neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

Or. en

Selgitus

On oluline, et liikmesriikide pädevatel  ametitel on selge ülevaade nende riigis ilmnevatest 
kõrvaltoimetest. Nõudes, et teavitamine toimub selle liikmesriigi ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi kaudu, kus kõrvaltoime ilmnes, saab tagada Eudravigilance’i andmebaasis 
sisalduvate andmete kvaliteeti. 

Lisaks, kogu teavitamise koondamine Euroopa tasandile ilma piirkondliku või riikliku 
analüüsita hajutab ja muudab andmeid, takistades täpset analüüsi ja tõlgendamist, mis lõpuks 
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muudab Eudravigilance’i andmebaasi ebatõhusaks.

Amendment 241
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad või 
patsiendid.

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad, 
patsiendid, müügiloa omanikud ning 
ravivigadest teatamise ja nende vältimise 
programmid.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse riiklike ravimiohutuse 
veebiportaalide kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest oleks võimalik teatada riiklike 
ravimiohutuse veebiportaalide kaudu,
samuti posti, telefoni ja faksi teel.

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance. 

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
elektroonilisel teel määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 24 sätestatud 
andmebaasi ja -töötlusvõrku (edaspidi 
„andmebaas Eudravigilance”) teabe 
kõrvaltoimetest, mis on ilmnenud nende 
territooriumil 15 päeva jooksul pärast 
teate kättesaamist või, kui sellist teadet ei 
ole esitatud, pärast kuupäeva, millal 
pädev asutus juhtumist teada sai.

Müügiloa omanikele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu.

Müügiloa omanikele, tervishoiutöötajatele 
ja üldsusele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu, millega peab olema võimalik 
pidevalt ja viivitamata tutvuda.

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
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raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja
neist teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud. 

raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu, neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest, ning ravivigadest 
teatamise ja nende vältimise 
programmidele. Nad tagavad ka, et selles 
liikmesriigis ravimite eest vastutavatele 
asutustele teatatakse mis tahes arvatavatest 
kõrvaltoimetest, millele on selle 
liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omanikud peavad 
ravimiametile esitama perioodilised 
ajakohastatud ohutusaruanded, mis 
sisaldavad järgmist:

1. Müügiloa omanikud peavad 
ravimiametile esitama perioodilised 
ajakohastatud ohutusaruanded järgmistel 
juhtudel:

a) ravimi kasulikkuse ja riskide 
seisukohalt asjakohaste andmete 
kokkuvõte;

a) kui selline kohustus on sätestatud 
müügiloas vastavalt artiklitele 21a või 22;
või

b) teaduslik hinnang ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekorra kohta;

b) Kui on kindlaks määratud ühenduse 
kontrollpäev ja vastav perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannete esitamise 
sagedus vastavalt artikli 107c lõigetele 3 
ja 4 ning artikli 107c lõikes ) sätestatud 
tingimustele.

Punktis b osutatud hinnang põhineb 
kõikidel kättesaadavatel andmetel, 
sealhulgas andmetel, mis on saadud 
kliinilistest uuringutest loale 
mittevastavate näidustuste ja 
elanikkonnagruppide puhul.
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Perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded tuleb esitada 
elektrooniliselt.
2. Ravimiamet edastab lõikes 1 osutatud 
aruanded ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomiteele, inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komiteele ja 
koordineerimisgrupile.

2. Perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded peavad sisaldama 
järgmist:

a) teaduslik hinnang ravimi riskide ja 
kasulikkuse vahekorra kohta
b) Kõik andmed ravimi müügimahtude 
kohta ja müügiloa hoidjate valduses 
olevad andmed retseptide hulga kohta.
Punktis b osutatud hinnang põhineb 
kõikidel kättesaadavatel andmetel, 
sealhulgas andmetel, mis on saadud 
kliinilistest uuringutest loale 
mittevastavate näidustuste ja 
elanikkonnagruppide puhul.
Perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded tuleb esitada 
elektrooniliselt

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 või 16a osutatud ravimite registreerijad 
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kõnealuste toodete 
kohta ainult järgmistel juhtudel:
a) kui selline kohustus on sätestatud 
müügiloas vastavalt artiklitele 21a või 22;
või
b) kui on kindlaks määratud ühenduse 
kontrollpäev ja vastav perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannete esitamise 
sagedus vastavalt artikli 107a lõigetele 3 
ja 4 ning artikli 107c lõikes 5 sätestatud 
tingimustel.

Or. en

Selgitus

Näib õigustamatu, et ohutusaruandeid ei koostata analoogravimite kohta, samas ei ole 
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aruanded mõnede vanemate originaalravimite puhul iga kord üldse vajalikud. Õiglasem oleks 
ühesuguse süsteemi rakendamine kõikide ravimiliikide puhul. 

Muudatusettepanek 243
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜArtikkel 107b – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 või 16a osutatud ravimite registreerijad
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kõnealuste toodete kohta 
ainult järgmistel juhtudel:

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 või 16a osutatud ravimite registreerijad 
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kõnealuste toodete kohta 
ainult iga kolme aasta tagant, välja 
arvatud järgmistel juhtudel:

Or. fr

Selgitus

Exempting certain types of medicines from the rules on periodic safety update reports 
(generic medicines, medicines whose active substances have had a well-established medical 
use for at least ten years, certain homeopathic medicines, certain traditional, plant-based 
medicines, etc.) can be problematic. In the case of generics, if the branded product is no 
longer on the market, there will be no further periodic reports available for those medicines. 
Also, adverse effects may appear long after products are placed on the market (as with 
DiAntalvic, for example). So there cannot be a systematic exemption for certain medicines, 
but a longer reporting period is acceptable.

Muudatusettepanek 244
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜArtikkel 107b - lõige 3 – sissejuhatavad sõnad

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva artikli lõikest 1 peavad Erandina käesoleva artikli lõikest 1 peavad 



PE438.412v02-00 156/178 AM\808932ET.doc

ET

artiklites 10, 10a või 10c osutatud ravimite 
müügiloa omanikud ja artiklites 14 või 16a 
osutatud ravimite registreerijad esitama 
perioodilisi ajakohastatud ohutusaruandeid 
kõnealuste toodete kohta ainult järgmistel 
juhtudel:

artiklites 10, 10a, 10c ja artiklis 16
osutatud ravimite müügiloa omanikud ja 
artiklites 14 või 16a osutatud ravimite 
registreerijad esitama perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid kõnealuste 
toodete kohta ainult järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Homöopaatilised ravimid on üheaegselt nii kvaliteetsed kui madala riskitasemega ning 
tuginevad pikaajalistele kogemustele ja traditsioonidele Euroopa Liidus. Sama kehtib ka 
nendele homöopaatilistele ravimitele, millele on antud müügiluba kooskõlas artikliga 16.Need 
tooted võiks samuti kuuluda selle erandi alla nagu muud suhteliselt ohutud tooted.. 

Muudatusettepanek 245
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜArtikkel 107b – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 või 16a osutatud ravimite registreerijad 
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kõnealuste toodete kohta 
ainult järgmistel juhtudel:

3. Artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 kuni 16a osutatud ravimite 
registreerijad ei pea kõnealuste toodete 
kohta perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid esitama. Erandina 
peavad ravimite müügiloa omanikud 
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Kindlat turupositsiooni omavate ravimite puhul õigustatakse erandit perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannete esitamiseks sellega, et need ravimid on turul olnud juba pikka 
aega ja nende turvalisus on kõigile hästi teada ja ka dokumenteeritud. Tagajärjeks võib aga 
olla see, et aruannete nõudmine nende ravimite kohta muutub seadusandjate jaoks tarbetuks, 
müügiloa omanike jaoks koormavaks ja tarbijaohutuse jaoks väärtusetuks. Komisjoni 
ettepanekus praegusel kujul sõnastatud erand on mitmetähenduslik ja vajab selgitamist. 
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Muudatusettepanek 246
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜArtikkel 107b – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites 
14 või 16a osutatud ravimite registreerijad 
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kõnealuste toodete kohta 
ainult järgmistel juhtudel:

Erandina käesoleva artikli lõikest 1 peavad 
artiklites 10, 10a või 10c ja 16 osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklis 16a 
osutatud ravimite registreerijad esitama 
perioodilisi ajakohastatud ohutusaruandeid 
kõnealuste toodete kohta ainult järgmistel 
juhtudel:

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklis 16 osutatud ravimite turvalisus on võrreldav artiklites 10, 10a ja 16a 
osutatud ravimite omaga. Artikkel16.3 jääb puudutamata.

Muudatusettepanek 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜArtikkel 107b – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja artiklites
14 või 16a osutatud ravimite registreerijad 
esitama perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kõnealuste toodete kohta 
ainult järgmistel juhtudel:

3. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 
peavad artiklites 10, 10a või 10c osutatud 
ravimite müügiloa omanikud ja nende 
toodete müügiloa omanikud, mille 
toimeained vastavad direktiivi lisa 1, osa 2 
punktis 1a mainitud hästi tõestatud 
meditsiinilise kasutamise kriteeriumidele, 
ning artiklites 16 või 16a osutatud ravimite 
registreerijad esitama perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid kõnealuste 
toodete kohta ainult järgmistel juhtudel:
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Or. en

Selgitus

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EÜ 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EÜ). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Muudatusettepanek 248
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107c – lõige 2 –  lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügiloa omanikud, kellele on luba 
antud enne [märkida konkreetne kuupäev –
artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud 
kuupäev] ja kelle müügiloas ei ole 
sätestatud tingimust perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannete esitamise 
sageduse ega kuupäeva kohta, esitavad 
perioodilisi ajakohastatud ohutusaruandeid 
vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule, 
kuni müügiloas sätestatakse muu aurannete 
esitamise sagedus või muud kuupäevad või 
määratakse need kindlaks vastavalt 
lõigetele 3, 4, 5 või 6.

2. Müügiloa omanikud, kellele on luba 
antud enne [märkida konkreetne kuupäev –
artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud 
kuupäev] ja kelle müügiloas ei ole 
sätestatud tingimust perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannete esitamise 
sageduse ega kuupäeva kohta, esitavad 
perioodilisi ajakohastatud ohutusaruandeid 
vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule, 
kuni müügiloas sätestatakse muu aurannete 
esitamise sagedus või muud kuupäevad või 
määratakse need kindlaks vastavalt 
lõigetele 3, 4, 5 või 6. See kohustus ei 
laiene artikkel 107b lõikes 3 osutatud 
ravimitele, välja arvatud juhul, kui 
rakenduvad artikkel 107b lõike 3 
punktides a ja b esitatud tingimused.

Or. en
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Selgitus

Ettepaneku eesmärk on ravimiohutuse järelvalve protseduuride lihtsustamine ja 
proportsionaalsuse tagamine. Artikli 107c lõige 2 on oma praeguses sõnastuses vastuolus 
artikkel 107b lõikes 3 loetletud ravimite üldiste erandite tutvustustega. Erand peaks kehtima 
ka käesoleval juhul, et tagada selge lähenemisviis. Arvestades fakti, et asutused nõuavad 
siiani üksikjuhtudel perioodilisi ajakohastatud ohutusaruandeid, ei saa tekkida ka 
negatiivseid tagajärgi patisendiohutuse seisukohalt. 

Muudatusettepanek 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107g – lõiked 1, 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis ei 
hõlma ühtegi määruse (EÜ) nr 726/2004 
kohaselt antud müügiluba, vaatab 
koordineerimisgrupp ohutusaruande läbi 30 
päeva jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta ning esitab 
sealhulgas arvamuse täitmise ajakava.

1. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis ei 
hõlma ühtegi määruse (EÜ) nr 726/2004 
kohaselt antud müügiluba, vaatab 
koordineerimisgrupp ohutusaruande läbi 30 
päeva jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta ning esitab 
sealhulgas arvamuse täitmise ajakava.
Enne sellise otsuse vastuvõtmist peab 
koordineerimisgrupp võimaldama asjaga 
seotud müügiloa omanikel kirjalikult või 
suuliselt esitada omapoolseid selgitusi 
ettenähtud aja piires, mis tuleb veel 
täpsustada.

2. Kui koordineerimisgrupp võtab 
arvamuse vastu ühehäälselt, registreerib 
esimees arvamuse ning teatab sellest 
vastavalt müügiloa omanikule.
Liikmesriigid säilitavad, muudavad, 
peatavad või tühistavad asjaomase 
müügiloa vastavalt arvamusele, pidades 

2. Kui koordineerimisgrupp võtab 
arvamuse vastu ühehäälselt, registreerib 
esimees arvamuse ning teatab sellest 
vastavalt müügiloa omanikule.
Liikmesriigid säilitavad, muudavad, 
peatavad või tühistavad asjaomase 
müügiloa vastavalt arvamusele, pidades 
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kinni arvamuse rakendamiseks kindlaks 
määratud ajakavast, ning teatavad sellest 
komisjonile ja koordineerimisgrupile.

Kui ühehäälset arvamust ei saa vastu võtta, 
edastatakse komisjonile häälteenamusega 
vastu võetud arvamus ning komisjon 
rakendab artiklis 33 ja 34 sätestatud 
menetlust. Erandina artikli 34 lõikest 1 
kohaldatakse siiski artikli 121 lõikes 2 
osutatud korda.

kinni arvamuse rakendamiseks kindlaks 
määratud ajakavast, ning teatavad sellest 
komisjonile ja koordineerimisgrupile.

Kui ühehäälset arvamust ei saa vastu võtta, 
edastatakse komisjonile häälteenamusega
vastu võetud arvamus ning komisjon 
rakendab artiklis 33 ja 34 sätestatud 
menetlust. Erandina artikli 34 lõikest 1 
kohaldatakse siiski artikli 121 lõikes 2 
osutatud korda. Võidakse rakendada ka 
direktiiv 2004/83EÜ arikkel 32 lõikes 4 
kirjeldatud menetluse etappe.

3. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis 
hõlmavad vähemalt ühte määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt antud müügiluba, vaatab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee ohutusaruande läbi 30 päeva 
jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta.

3. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis 
hõlmavad vähemalt ühte määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt antud müügiluba, vaatab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee ohutusaruande läbi 30 päeva 
jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. Võidakse 
rakendada ka komisjoni määruse nr 726 
artikkel 9 lõikes 2 kirjeldatud menetluse 
etappe.

Or. fr

Selgitus

Lõplikke otsuseid tuleb vastu võtta järjepidevalt, järgides samasuguseid skeeme nagu teised 
regulatiivkomitee menetlused, samal ajal ei tohi ära unustada ka käsitletavate teemade 
kiireloomulisust. 

Muudatusettepanek 250
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107g - lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis ei 
hõlma ühtegi määruse (EÜ) nr 726/2004 
kohaselt antud müügiluba, vaatab 
koordineerimisgrupp ohutusaruande läbi 30 
päeva jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta ning esitab 
sealhulgas arvamuse täitmise ajakava.

1. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis ei 
hõlma ühtegi määruse (EÜ) nr 726/2004 
kohaselt antud müügiluba, vaatab 
koordineerimisgrupp ohutusaruande läbi 30 
päeva jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta ning esitab 
sealhulgas arvamuse täitmise ajakava.
Seisukoht avaldatakse viivitamatult, tuues 
välja ka vähemuse arvamused.

Or. fr

Muudatusettepanek 251
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107g - punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis 
hõlmavad vähemalt ühte määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt antud müügiluba, vaatab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee ohutusaruande läbi 30 päeva 
jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta.

3. Kui artikli 107e lõike 1 kohaselt 
hinnatakse ühtselt rohkem kui ühte 
müügiluba käsitlevaid perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, mis 
hõlmavad vähemalt ühte määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt antud müügiluba, vaatab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee ohutusaruande läbi 30 päeva 
jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt aruande 
saamist ning võtab vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. Seisukoht 
avaldatakse viivitamatult, tuues välja ka 
vähemuse arvamused.
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Or. fr

Muudatusettepanek 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107i – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik algatab käesoleva jao 
kohase menetluse ning teatab sellest 
teistele liikmesriikidele, ravimiametile ja
komisjonile järgmistel juhtudel:

1. Liikmesriik algatab käesoleva jao 
kohase menetluse ning teatab sellest 
teistele liikmesriikidele, ravimiametile,
komisjonile ja müügiloa omanikele, keda 
teema puudutab, järgmistel juhtudel:

a) liikmesriigil on kavas peatada või 
tühistada müügiluba;

a) Kui liikmesriigil on kavas
ravimiohutuse järelevalve andmete 
analüüsitulemuste valguses mõni 
järgmistest regulatiivmeetmetest:
− müügiloa peatamine või tühistamine

b) liikmesriigil on kavas keelustada 
ravimitarned;

− ravimitarnete keelustamine

c) liikmesriigil on kavas keelduda
müügiloa uuendamisest;

− müügiloa uuendamisest keeldumine;

d) müügiloa omanik on liikmesriigile 
teatanud, et ohutuskaalutlustel on ta 
katkestanud ravimi turuleviimise või 
tühistanud müügiloa või tal on kavas seda 
teha;

b) müügiloa omanik on liikmesriigile 
teatanud, et ohutuskaalutlustel on ta 
katkestanud ravimi turuleviimise või 
tühistanud müügiloa või tal on kavas seda 
teha;

e) liikmesriik leiab, et on vaja teatada 
uutest vastunäidustustest, vähendada 
soovituslikku doosi või piirata näidustusi;
f) liikmesriik on kontrollinud 
ravimiohutuse järelevalvet ja leidnud 
tõsiseid puudusi.

c) liikmesriik on kontrollinud 
ravimiohutuse järelevalvet ja leidnud 
tõsiseid puudusi.

Or. fr

Selgitus

Müügiloa omanikke tuleb koheselt teavitada menetluse algatamisest, et nad saaksid kokku 
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koguda vajalikud tõendid ja informatsiooni menetluse kiireks läbiviimiseks. Kuna juhtumid, 
mille puhul on vajalik müügiloa ülevaatamine või piiramine, on ära määratletud direktiivi 
2001/81/EÜ artiklis 13, tuleb tingimata vältida topeltmenetluste tõttu tekkinud segadusi ja 
bürokraatiat. 

Muudatusettepanek 253
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107k - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esitatud küsimust hindab ravimiohutuse
riskihindamise nõuandekomitee.
Kõnealuse hindamise tegemiseks võib 
komitee korraldada avaliku ärakuulamise.

2. Esitatud küsimust hindab ravimiohutuse
riski/tuluhindamise nõuandekomitee.
Kõnealuse hindamise tegemiseks võib 
komitee korraldada avaliku ärakuulamise, 
mis on osa riski/tuluanalüüsist.  

Avalike ärakuulamiste toimumisest 
teatatakse Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaali kaudu. Teates täpsustatakse
ka, kuidas müügiloa omanikud ja üldsus 
saavad ärakuulamisel osaleda.

Avalike ärakuulamiste toimumisest 
teatatakse Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaali kaudu. Teates täpsustatakse 
ka, kuidas müügiloa omanikud ja üldsus 
saavad ärakuulamisel osaleda.

Ravimiamet võimaldab kõikidel, kes 
selleks soovi avaldavad, osaleda 
ärakuulamisel kas isiklikult või 
veebipõhise tehnoloogia abil.

Ravimiamet võimaldab kõikidel, kes 
selleks soovi avaldavad, osaleda 
ärakuulamisel kas isiklikult või 
veebipõhise tehnoloogia abil.

Kui müügiloa omanikul või mõnel teisel 
isikul on kavas esitada menetluse käigus 
käsitletava küsimuse seisukohalt asjakohast 
konfidentsiaalset äriteavet, võib ta taotleda 
luba esitada kõnealune teave ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteele kinnise 
ärakuulamise käigus.

Kui müügiloa omanikul või mõnel teisel 
isikul on kavas esitada menetluse käigus 
käsitletava küsimuse seisukohalt asjakohast 
konfidentsiaalset äriteavet, võib ta taotleda 
luba esitada kõnealune teave ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteele kinnise 
ärakuulamise käigus.

Kui on korraldatud avalik arutelu, 
avaldatakse ka esialgne raport selle 
tulemustest.

Or. fr

Selgitus

Organising public hearings is one way to make the pharmacovigilance system more 
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transparent. However, the period at the end of which the Pharmacovigilance Advisory 
Committee makes a recommendation with a statement of reasons (60 days) is rather long. In 
order to prevent any alarmist or unsettling coverage in the media it is important to be able to 
publish a preliminary report at the conclusion of the public hearing, without prejudging the 
Committee’s final conclusions. It is also important for the hearing to consider both benefits 
and risks, rather than merely taking a risk analysis approach. The most important thing is for 
the risk/benefit ratio to be positive.

Muudatusettepanek 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107k – lõige 2 –  lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esitatud küsimust hindab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee. Kõnealuse 
hindamise tegemiseks võib komitee 
korraldada avaliku ärakuulamise.

2. Esitatud küsimust hindab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee. Kõnealuse 
hindamise tegemiseks võib komitee 
korraldada avaliku aruelu, kui teaduslike 
andmete põhjal leitakse objektiivseid 
kriteeriume, võttes arvesse kõnealuse 
toote efektiivsust ja kasulikkust ning 
varasemaid riski/tuluhindamisi, mis viidi 
läbi inimravimikomitee või 
koordineerimisgrupi poolt vastavalt 
artiklis 107l kirjeldatud müügiloa 
omistamise korrale, mis näeb ette 
inimravimikomitee raportööri kõnealuse 
ravimi teemal või koordineerimisgrupi 
raportööri kaasamise. Konsulteerides 
kõigi teiste teemaga seotud osapooltega, 
koostab Ravimiamet juhised avalike 
arutelude korralduse ja läbiviimise kohta.

Or. fr

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee poolt korraldatavad avalikud arutelud on 
väga oluline töömeetod, eeldades, et need viiakse läbi vastavalt eeskirjadele ja et arvesse 
võetakse peale riskide ka kõnealuse toote kasulikkust, nii et arutelud oleksid tõsiseltvõetavad 
ja objektiivsed. Kõige tähtsam on kaitsta patsiendi heaolu ning võrrelda ravimi ohte ja 
kasulikkust kogu teadaoleva informatsiooni valguses.
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Muudatusettepanek 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107k - lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 60 päeva jooksul pärast teabe 
kättesaamist esitab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee soovituse 
ning märgib põhjendused, millel see 
soovitus põhineb. Soovituse sisu on mõni 
järgmistest variantidest või nende 
kombinatsioon:

3. 60 päeva jooksul pärast teabe 
kättesaamist esitab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee soovituse 
ning märgib põhjendused, millel see 
soovitus põhineb, võttes samuti arvesse 
ravimi kasulikkust, mida on hinnanud 
inimravimikomitee või 
koordineerimisgrupp vastavalt artiklis 
107l kirjeldatud müügiloa omistamise 
korrale. Soovituse sisu on mõni järgmistest 
variantidest või nende kombinatsioon:

Or. fr

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee poolt korraldatavad avalikud arutelud on 
väga oluline töömeetod, eeldades, et need viiakse läbi vastavlt eeskirjadele ja et arvesse 
võetakse peale riskide ka kõnealuse toote kasulikkust, nii et arutelud oleksid tõsiseltvõetavad 
ja objektiivsed. Kõige tähtsam on kaitsta patsiendi heaolu ning võrrelda ravimi ohte ja 
kasulikkust kogu teadaoleva informatsiooni valguses.

Muudatusettepanek 256
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiamet avaldab artiklites 107b ja 107l 
osutatud soovitused, arvamused ja otsused 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 

Ravimiamet avaldab artiklites 107b ja 107l 
osutatud lõplikud järeldused (soovitused, 
arvamused ja lõplikud otsused) Euroopa 
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kaudu. ravimiohutuse veebiportaali kaudu.

Or. fr

Selgitus

Veebiportaalis avaldatav informatsioon peab olema piisavalt ulatuslik, ent mitte väga 
keeruline.

Muudatusettepanek 257
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107n – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
loasaamisjärgsete mitteinterventsionaalsete 
ohutusuuringute suhtes, mille on algatanud 
ja mida juhib või rahastab müügiloa 
omanik vabatahtlikult või artikli 21a või 
22a sätestatud nõude kohaselt ning mille 
käigus kogutakse teavet patsientidelt või 
tervishoiutöötajatelt.

1. Artiklites 107o ja 107r sätestatud 
menetlusi kohaldatakse loasaamisjärgsete 
mitteinterventsionaalsete ohutusuuringute 
suhtes, mille on algatanud ja mida juhib 
või rahastab müügiloa omanik 
vabatahtlikult või artikli 21a või 22a 
sätestatud nõude kohaselt ning mille käigus 
kogutakse teavet patsientidelt või 
tervishoiutöötajatelt.

Or. es

Selgitus

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.

The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example :

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
industry 

- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 
which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, 
punkt 15).
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We consider that it is important to have a monitoring system for  this type of study that 
ensures, as required by punkt 2 of the same article, that the purpose is scientific and not 
promotional.

For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the 
promotional activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of 
the individual Member States. Moreover, many Member State have already acquired 
considerable experience in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that 
has been in force for several years provides that studies of this type, undertaken voluntarily 
by pharmaceutical laboratories, require prior authorisation by the health authorities of the 
autonomous regional communities.

Muudatusettepanek 258
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108 - punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) rahvusvaheliselt kokkulepitud 
terminoloogia, vormide ja standardite 
kasutamine ravimiohutuse järelevalve 
teostamisel;

(3) rahvusvaheliselt kokkulepitud 
terminoloogia, vormide ja standardite 
kasutamine ravimiohutuse järelevalve 
teostamisel võimaldab teadaantud 
juhtumite kliinilise tähenduse säilitamist.

Or. en

Selgitus

Vajadus vastata rahvusvahelise ühtlustamise konverentsi standarditele suurendab 
tervishoiuasutuste kontseptuaalset ja tehnilist sõltuvust farmaatsialaboratooriumitest. Hea 
Euroopa ravimiohutuse järelvalve tava mõjutaks Euroopa ravimiohutuse järelvalve süsteemi 
korraldust. Hea tava peaks olema koostatud avatult ja läbipaistva konsultatsiooniprotsessi 
abil, mis põhineks teaduslikust perspektiivist lähtuvatel Euroopa patsientide vajadustel.
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Muudatusettepanek 259
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) vorm, mille abil liikmesriigid ja 
müügiloa omanikud saavad elektroonilisel 
teel kõrvaltoimetest teatada;

(5) vorm, mille abil liikmesriigid ja 
müügiloa omanikud saavad elektroonilisel
teel teatada kõrvaltoimetest ja esitada 
kogutud informatsiooni. Kogutud 
informatsioon peab vahet tegema 
kõrvaltoimetel, mis on tekkinud 
üledoseerimisest, väärkasutamisest, 
kuritarvitamisest, ravivigadest, ja 
kõrvaltoimetel, mis ilmnesid 
ravimiuuringu käigus või pärast tööalast 
kokkupuudet ravimiga.

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks nõuetekohast hindamist ja järelvalvet, peavad pädevad asutused olema 
võimelised vahet tegema erinevatel kõrvaltoimetel, sest see viib omakorda teistsuguse 
järelvalveni (lisahoiatused, vastunäidustused, müügiloa peatamise jms.).

Muudatusettepanek 260
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) vorm, mille abil liikmesriigid ja 
müügiloa omanikud saavad elektroonilisel 
teel kõrvaltoimetest teatada;

(5) vorm, mille abil liikmesriigid ja 
müügiloa omanikud saavad elektroonilisel 
teel teatada kõrvaltoimetest ja esitada 
kogutud informatsiooni Kogutud 
informatsioon peab nõuetekohase 
hindamise ja järelevalve teostamiseks 
olema esitatud viisil, mis võimaldaks 
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vahet teha erinevatel kõrvaltoimetel, 
kaasa arvatud üledoseerimine, 
väärkasutamine, kuritarvitamine, 
ravivead, ja kõrvaltoimed, mis ilmnesid 
ravimiuuringu käigus või pärast tööalast 
kokkupuudet ravimiga;

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks nõuetekohast hindamist ja järelvalvet, peavad pädevad asutused olema 
võimelised vahet tegema erinevatel kõrvaltoimetel, sest see viib omakorda teistsuguse 
järelvalveni (lisahoiatused, vastunäidustused, müügiloa peatamise jms.). 

Muudatusettepanek 261
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108 - lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste juhiste puhul võetakse arvesse 
rahvusvahelist ühtlustustegevust 
ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning 
juhised vaadatakse vajaduse korral läbi, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Kõnealused juhised põhinevad 
teaduslikust perspektiivist lähtuvatel 
patsiendi vajadustel, võtavad arvesse 
rahvusvahelist ühtlustustegevust 
ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning 
juhised vaadatakse vajaduse korral läbi, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengu.

Or. en

Selgitus

Vaata selgitust artiklile 108 – punkt 3.
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Muudatusettepanek 262
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108 - lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste juhiste puhul võetakse arvesse 
rahvusvahelist ühtlustustegevust 
ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning 
juhised vaadatakse vajaduse korral läbi, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Kõnealuste juhiste puhul võetakse arvesse 
rahvusvahelist ühtlustustegevust 
ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning 
juhised vaadatakse vajaduse korral läbi, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Seoses käesoleva artikli ja artikli 102 
lõike 3 kohaldamisega koostab komisjon 
koostöös Ravimiameti, liikmesriikide ja 
sidusrühmadega detailsed juhised 
apteekidele ja teistele ravimeid 
väljastavatele asutustele heade 
protokollimise tavade kohta, et tagada 
dokumentide säilitamine, mis on vajalik 
ravimiohutuse järelevalve aruande 
arhiveerimise või kõrvaltoimete kohta 
hindamist läbiviivale müügiloa omanikule 
vajaliku info edastamise korral, ning 
lihtsustada müügiloa omanike ja riiklike 
pädevate asutuste poolt läbiviidavaid 
järelevalveuuringuid.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteem saab olla vaid nii hea, kui head on individuaalraportite 
üksikandmed. Artiklile 108 väljapakutud lisa tagaks ühtluse nende raporteerimisvormide sisu 
osas, mida tervishoiutöötajad ja patsiendid kasutavad kõrvaltoimetest otse ühenduse 
Eudravigilanc’ süsteemi teatamisel.
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Muudatusettepanek 263
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 23
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 116 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused peatavad, tühistavad, 
võtavad tagasi või muudavad müügiloa, 
kui leitakse, et ravim on kahjulik, et ravim 
ei ole tõhus või et ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekord ei ole positiivne, või 
kui selle kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis ei vasta deklareeritud koostisele.
Ravim ei ole tõhus, kui selgub, et 
kõnealuse ravimiga ei ole võimalik
saavutada ravitulemusi.

Pädevad asutused peatavad, tühistavad, 
võtavad tagasi või muudavad müügiloa, 
kui leitakse, et ravim on kahjulik, et ravim 
ei ole tõhus või et ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekord ei ole positiivne, või 
kui selle kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis ei vasta deklareeritud koostisele.
Ravimit peetakse ebatõhusaks, kui ei saa 
näidata, et kõnealuse ravimiga on 
ravitulemuste saavutamine võimalik.

Or. de

Selgitus

Ravitulemuste saavutamise võimatust ei saa tõestada. 

Muudatusettepanek 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 119a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 119a

Keskkonna järelevalve ja kaitse
Liikmesriigid nimetavad ühe või mitu 
riiklikku asutust, mis hakkavad jälgima 
ravimite keskkonnakahjulikke 
kõrvalmõjusid nii inimestele kui 
keskkonnale. Kui mõni neist asutustest 
teeb kindlaks keskkonnaohu, mis on 
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kõrgem kui artiklist 8(3)(ca) lähtuvas 
hinnangus, või leides uusi 
keskkonnakahjulikke kõrvalmõjusid, 
tuleb kõik leiud otsekoha edastada 
Euroopa Ravimiametile ja pädevatele 
asutustele. Sellise informatsiooni saamisel 
hindab Ravimiamet, kas uute leidude 
arvessevõtmisel jääb riski-kasulikkuse 
vahekord positiivseks või mitte. See ei tohi 
aga viia eluohtlike ja tõsiste haiguste 
raviks mõeldud ravimite müügilubade 
kehtetuks tunnistamiseni.

Or. en

Selgitus

Ravimijäätmeid võib leida joogi- ja pinnasevees igas liikmesriigis. Kuna globaalsed veevarud 
on piiratud, tuleb kraanivee allikaid kaitsta reostuse eest. Kui seda ei tehta, suureneb 
rasedate naiste tahtmatu ja vältimatu kokkupuude farmaatsiatoodetega, mistõttu suureneb ka 
risk loote väärarenguks.

Muudatusettepanek 265
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 119a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 119a
Keskkonnaseire
Liikmesriigid nimetavad ühe või mitu 
riiklikku asutust, mis hakkavad jälgima 
ravimite keskkonnakahjulikke 
kõrvalmõjusid. Kui mõni neist asutustest 
teeb kindlaks keskkonnaohu, mis on 
kõrgem kui artiklist 8(3)(ca) lähtuvas 
hinnangus, või leides uusi 
keskkonnakahjulikke kõrvalmõjusid, 
tuleb kõik leiud otsekoha edastada 
pädevatele asutustele. Sellise 
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informatsiooni saamisel hindab pädev 
asutus, kas uute leidude arvessevõtmisel 
jääb riski-kasulikkuse vahekord 
positiivseks või mitte.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelvalve peab laienema ka keskkonnakahjulikele kõrvalmõjudele. 

Muudatusettepanek 266
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga 
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa ette 
nähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele oluline teave, mis on vajalik 
selleks, et ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada; seda nõuet tuleb kohaldada
alates kõnealuse loa uuendamisest või 
kolme aasta möödumisel eespool osutatud 
kuupäevast, sõltuvalt sellest kumb on 
varasem.

1. Seoses nõudega teavitada vajadusel 
tooteomaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes, et ravim on intensiivse 
järelevalve all, ja seoses nõudega viidata 
kõikvõimalikule uuele informatsioonile 
ravimi kohta, tagavad liikmesriigid, et see 
nõue kohaldataks nende müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, alates kõnealuse loa 
uuendamisest või kolme aasta möödumisel 
eespool osutatud kuupäevast, sõltuvalt 
sellest kumb on varasem.

Or. hu

Selgitus

Vaata eelnevat parandusettepanekut ja selgitust.
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Muudatusettepanek 267
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa ette 
nähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele oluline teave, mis on vajalik 
selleks, et ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada; seda nõuet tuleb kohaldada 
alates kõnealuse loa uuendamisest või 
kolme aasta möödumisel eespool osutatud 
kuupäevast, sõltuvalt sellest kumb on 
varasem.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Põhiinformatsiooni kokkuvõtte lisamine on üleliigne (tooteomaduste kokkuvõte juba sisaldab 
peamist informatsiooni), võib olla patsientide jaoks segadusttekitav (nad ei pruugi tähele 
panna olulist infot toote kohta, mis on olemas tooteomaduste kokkuvõttes, aga mitte 
põhiinformatsiooni kokkuvõttes) ja võib tekitada loetavuse probleeme (nt kui pakendi 
infolehtedel on info avaldatud mitmes erinevas keeles). 

Muudatusettepanek 268
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga 
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa ette 
nähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele oluline teave, mis on vajalik 
selleks, et ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada; seda nõuet tuleb kohaldada 
alates kõnealuse loa uuendamisest või 
kolme aasta möödumisel eespool osutatud 
kuupäevast, sõltuvalt sellest kumb on 
varasem.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the 
essential information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also water 
down the rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, which 
already give important information. The risk would be that a health professional or patient 
would focus only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook the other 
sections. Also, the addition of a new section would make the summary of product 
characteristics and the package leaflet longer and more complicated, which would put people 
off reading them. 

Muudatusettepanek 269
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 



PE438.412v02-00 176/178 AM\808932ET.doc

ET

käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga 
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa ette 
nähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele oluline teave, mis on vajalik 
selleks, et ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada; seda nõuet tuleb kohaldada 
alates kõnealuse loa uuendamisest või 
kolme aasta möödumisel eespool osutatud 
kuupäevast, sõltuvalt sellest kumb on 
varasem.

käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga 
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa
ettenähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele ravimi kõrvaltoimete profiil;
seda nõuet tuleb kohaldada alates 
kõnealuse loa uuendamisest või kolme 
aasta möödumisel eespool osutatud 
kuupäevast, sõltuvalt sellest kumb on 
varasem.

Or. en

Selgitus

Kokkuvõtte sissejuhatus on problemaatiline, seal pole märgitud isegi kokkuvõtte osasid. See 
toob kaasa riski, et patsiendid loevadki vaid sissejuhatavat osa, kuigi tegelikult peaksid nad 
läbi lugema kogu infolehe. Kokkuvõtte lisamine ei lahenda infolehe loetavuse probleeme. 
Selle asemel tuleks üle vaadata infolehel kirjasolevad tingimused.
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Muudatusettepanek 270
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Artikkel  2a

Üleminekusäte 
1. Seoses käesoleva direktiivi artikli 107 
lõikes 3 müügiloa omanikule sätestatud 
nõudega esitada teave kõrvaltoimete 
kohta elektroonilisel teel andmebaasi 
Eudravigilance, tagavad  liikmesriigid, et 
nimetatud nõuet kohaldatakse, kui 
andmebaasi toimimine võimaldab anda 
kõrvaltoimete kohta terviklikku ja 
nõuetekohaselt kvaliteetset teavet, mis 
hõlmab olulisi terviseandmeid, kodeeritud 
andmeid ravimite kohta,  
järelevalvearuannete korralikku 
eristamist ja sarnaste juhtumite vältimist.
2. Ravimiameti haldusnõukogu kinnitab 
sõltumatu uurimise alusel, et lõikes 1 
nimetatud toimimine on teostatud.

Or. es

Selgitus

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,

- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
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diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


