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Muudatusettepanek 3
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on puudulikult põhjendatud. Seal ei sätestata patsientide vajadustele vastavat 
asjakohast teabe jagamise strateegiat. Selle asemel antakse ettepanekus asjast huvitatud 
tööstusele õigus nn teavet jagada. See muudab hägusaks piiri reklaami ja teabe vahel, mida 
kõige selgemini näitab katse anda luba nn teabe avaldamiseks trükiajakirjanduses.
Asjakohane teabe jagamise strateegia peab olema palju avaram ning seda peavad juhtima 
riigiasutused, aga mitte farmaatsiaettevõtted. Selle asemel, et parlament selle ettepaneku täies 
ulatuses ümber sõnastaks, tuleks uuel komisjonil esitada uus ettepanek.

Muudatusettepanek 4
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek avab ukse farmaatsiaettevõtete otsereklaamile. Paistab, et ainus 
põhjus, mis ajendab Euroopa Komisjoni esitama kehtiva õigusakti muutmise ettepanekut, on 
teenida farmaatsiaettevõtete huve nende turgude laiendamise kaudu. Selline tegevus ei ole 
mingil moel kasulik ei ELi kodanikele ega ka liikmesriikidele. Vastupidi, see suurendab 
kulutusi ja tekitab patsientidele lisariske. See muudatusettepanek tuleb täies ulatuses uuesti 
läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 5
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Kõnealuste teavitamistegevuste piisava 
rahastamise tagamiseks peab amet ette 
nägema lõivude sissenõudmise 
müügilubade omanikelt.

5) Et tagada piisav rahastamine 
tegevusteks, mis on vajalikud 
müügilubade omanike poolt üldsusele 
pakutava teabe jälgimiseks, peab amet ette 
nägema lõivude sissenõudmise 
müügilubade omanikelt.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Artikli 9 lõike 4 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 11 
nimetatud ravimi omaduste kokkuvõtte 
kava. Selles loetletakse muud 
kättesaadavad ravivõimalused ning 
osutatakse, kas uue ravimiga kaasneb 
terapeutiline kasu. Samuti tuleb tuua ära 
ameti teaduskomiteede hääletamise 
tulemused, eriti ravimi heakskiitmise poolt 
antud häälte arv;”

Or. en

Selgitus

Patsiente huvitab ennekõike võrdlev teave. Sellise teabe võiks lisada ravimi omaduste 
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kokkuvõtetesse.

Muudatusettepanek 7
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) artikli 9 lõike 4 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 11 
nimetatud ravimi omaduste kokkuvõtte 
kava. Selles loetletakse muud 
kättesaadavad ravivõimalused ning 
osutatakse, kas uue ravimiga kaasneb 
terapeutiline kasu. Samuti tuleb tuua ära 
ameti teaduskomiteede hääletamise 
tulemused, eriti ravimi heakskiitmise poolt 
antud häälte arv;”

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne ja võrdlev teave aitab inimestel valida teadlikult. Mõnes ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja pakendi teabelehes on selline võrdlev teave juba esitatud, kuid see nõue peaks 
laienema kõikidele ravimitele. Ameti teaduskomiteede hääletamise tulemuste äratoomine on 
parim moodus läbipaistvuse tagamiseks. Sellised andmed on tervishoiutöötajate jaoks väga 
väärtuslikud ning võimaldavad neil paremini mõista uue ravimi heakskiitmisega kaasnevat 
otsuste langetamise protsessi.

Muudatusettepanek 8
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) Artikli 9 lõike 4 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) hindamisaruanne, mille lisas 
esitatakse aruande koostajate esialgne 
aruanne ravimi kohta ning müügiloa 
omaniku märkused”;

Or. en

Selgitus

Ameti teaduskomiteede hääletamise tulemuste, aruande koostajate esialgse aruande ning 
müügiloa omaniku märkuste äratoomine on parim moodus läbipaistvuse tagamiseks. Sellised 
andmed on tervishoiutöötajate jaoks väga väärtuslikud ning võimaldavad neil paremini 
mõista uue ravimi heakskiitmisega kaasnevat otsuste langetamise protsessi.

Muudatusettepanek 9
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) Artikli 9 lõike 4 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) hindamisaruanne, mille lisas 
esitatakse aruande koostajate esialgne 
aruanne ravimi kohta ning müügiloa 
omaniku märkused;”

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne ja võrdlev teave aitab inimestel valida teadlikult. Mõnes ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja pakendi teabelehes on selline võrdlev teave juba esitatud, kuid see nõue peaks 
laienema kõikidele ravimitele. Aruande koostajate esialgse aruande ning müügiloa omaniku 
märkuste lisamine hindamisaruandele on parim moodus läbipaistvuse tagamiseks Sellised 
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andmed on tervishoiutöötajate jaoks väga väärtuslikud ning võimaldavad neil paremini 
mõista uue ravimi heakskiitmisega kaasnevat otsuste langetamise protsessi.

Muudatusettepanek 10
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) Artikli 9 lõikesse 4 lisatakse 
järgmine punkt:
„e a) artikli 13 lõikes 3 osutatud avaliku 
hindamisaruande kokkuvõte”.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) Artikli 9 lõikesse 4 lisatakse 
järgmine punkt:
e a) artikli 13 lõikes 3 osutatud avaliku 
hindamisaruande kokkuvõte.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne ja võrdlev teave aitab inimestel valida teadlikult. Mõnes ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja pakendi teabelehes on selline võrdlev teave esitatud, kuid see nõue peaks 
laienema kõikidele ravimitele. Ameti teaduskomiteede hääletamise tulemuste, aruande 
koostajate esialgse aruande ning müügiloa omaniku märkuste äratoomine on parim moodus 
läbipaistvuse tagamiseks. Sellised andmed on tervishoiutöötajate jaoks väärtuslikud ning 
võimaldavad neil paremini mõista uue ravimi heakskiitmisega kaasnevat otsuste langetamise 
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protsessi.

Muudatusettepanek 12
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d) artikli 10 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
„6. Amet avaldab artikli 9 lõike 4 
punktides a, b, c, d, e ja e a viidatud 
dokumendid ning teeb need avalikkusele 
kättesaadavaks.”

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab kooskõla artikli 13 lõikega 3, mille eesmärk on parandada 
üldsuse juurdepääsu uusi ravimeid käsitlevatele teaduslikele andmetele. 

Muudatusettepanek 13
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e) Artikli 13 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:
„Euroopa avalik hindamisaruanne 
(EPAR) sisaldab kokkuvõtte, mis on 
kirjutatud avalikkusele arusaadaval 
viisil. Kokkuvõte sisaldab [...] osa, milles 
käsitletakse ravimi kasutamise tingimusi 
ning osa, milles loetletakse muud 
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kättesaadavad ravivõimalused ning 
osutatakse, kas uue ravimiga kaasneb 
terapeutiline kasu.”

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne ja võrdlev teave aitab inimestel valida teadlikult. Mõnes ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja pakendi teabelehes on selline võrdlev teave juba esitatud, kuid see nõue peaks 
laienema kõikidele ravimitele. Näiteks tuleks osas pealkirjaga „Miks see toode on heaks 
kiidetud?” loetleda muud kättesaadavad ravivõimalused ning osutada, kas uus ravim toob 
tõhususe, ohutuse või mugavuse seisukohast täiendavat terapeutilist kasu.

Muudatusettepanek 14
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e) Artikli 13 lõike 3 teine lõik 
asendatakse järgmisega:
„Euroopa avalik hindamisaruanne 
(EPAR) sisaldab kokkuvõtte, mis on 
kirjutatud avalikkusele arusaadaval 
viisil. Kokkuvõte sisaldab [...] osa, milles 
käsitletakse ravimi kasutamistingimusi
ning osa, milles loetletakse muud 
kättesaadavad ravivõimalused ning 
osutatakse, kas uue ravimiga kaasneb 
terapeutiline kasu.”

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne ja võrdlev teave aitab inimestel valida teadlikult. Mõnes ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja pakendi teabelehes on selline võrdlev teave juba esitatud, kuid see nõue peaks 
laienema kõikidele ravimitele. Näiteks tuleks osas pealkirjaga „Miks see toode on heaks
kiidetud?” loetleda muud kättesaadavad ravivõimalused ning osutada, kas uus ravim toob 
tõhususe, ohutuse või mugavuse seisukohast täiendavat terapeutilist kasu.
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Muudatusettepanek 15
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 60 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet 60 
päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse 
teave kooskõlastatuks ja selle võib 
avaldada.

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 120 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet 120 
päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse 
teave kooskõlastatuks ja selle võib 
avaldada. Müügiloa omanik vastutab 
esitatud teabe eest kõikidel juhtudel ja 
täies ulatuses.

Or. en

Selgitus

Teabe hindamiseks ette nähtud aega tuleks kindlasti pikendada, mis lubaks täita ameti 
korralduslikud vajadused ning tagada ettevõtete täielik vastutus nende poolt üldsusele 
pakutava teabe eest.

Muudatusettepanek 16
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 60 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet 60 
päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse 
teave kooskõlastatuks ja selle võib 

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 120 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet 120 
päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse 
teave kooskõlastatuks ja selle võib 



AM\813618ET.doc 11/22 PE441.030v01-00

ET

avaldada. avaldada.

Müügiloa omanik vastutab esitatud teabe 
eest kõikidel juhtudel ja täies ulatuses

Or. en

Selgitus

Arvestades, et amet peaks avalduse läbivaatamiseks kulutama 2,5 päeva, on 60 päevane 
tähtaeg vaikiva nõusoleku andmiseks liiga lühike. Muidu võib mõnel ettevõttel tekkida 
tahtmine esitada rohkem avaldusi, kui amet läbi töötada jõuab ning saada sel moel ameti 
tegelik vaikiv nõusolek. Tuleks selgelt öelda, et ettevõtted vastutavad täies ulatuses teabe eest, 
mida nad üldsusele pakuvad isegi siis, kui amet ei ole selle kohta vastuväidet esitanud.

Muudatusettepanek 17
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui amet nõuab müügiloa omanikult 
esitatud teabe muutmist ning see esitab 
parandatud ettepaneku uuesti 30 tööpäeva 
jooksul, tuleks müügiloa omaniku suhtes 
kohaldada kiirendatud menetlust. Amet 
edastab oma vastuse uuele ettepanekule 
60 tööpäeva jooksul.
Amet nõuab sellise hindamise eest 
müügiloa omanikult uue tasu maksmist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kogu protsessi tõhusamaks muuta. Kui müügiloa 
omanik parandab varem esitatud dokumendi 30 tööpäeva jooksul, vähendatakse hindamise 
aega 120 päevalt 60 päevani.
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Muudatusettepanek 18
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui ametil tuleb müügiloa omaniku 
esitatud dokumendi kohta vastuväiteid või 
märkusi esitada, nõuab amet müügiloa 
omanikult lõikes 4 nimetatud tasu 
kahekordset maksmist.

Or. en

Selgitus

Kui amet on sunnitud loa andmiseks esitatud teabe kohta vastuväiteid esitama, kulub ameti 
töötajatel selleks rohkem aega. See kulutab rohkem ressursse kui dokumendi lihtne 
heakskiitmine ilma sellesse parandusi tegemata.

Muudatusettepanek 19
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Artikli 57 lõike 1 punkt d 
asendatakse järgmisega:
„d. teabelevi tagamine kahjulike 
kõrvalmõjude kohta ELis loa saanud 
ravimitele kõigile liikmesriikidele 
alaliselt ligipääsetava andmebaasi 
kaudu; tervishoiutöötajatel, 
müügilubade omanikel ja avalikkusel on 
ligipääs andmebaasidele asjakohasel 
tasandil [...] tingimusel, et tagatakse 
isikuandmete kaitse;”



AM\813618ET.doc 13/22 PE441.030v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Kõnealuses artiklis mainitud teave patsientide poolt kogetud ravimite kõrvaltoimete kohta, 
mis on kantud andmebaasi Eudravigilance pakub üldsusele huvi. Neid andmeid peaksid 
analüüsima nii tervishoiuasutused, müügiloa omanikud kui ka sõltumatud uurijad, 
tervishoiutöötajad, professionaalsed patsientide ja tarbijate organisatsioonid, et vältida 
kõrvaltoimete kordumist ja ravimite põhjustatud terviserikkeid tulevikus.

Muudatusettepanek 20
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a) Artikli 57 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„u a) olemasolevate sõltumatute ja 
usaldusväärsete terviseteabe allikate 
edendamine.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidus on palju sõltumatuid ja tõenditel põhinevaid teabeallikaid ravivõimaluste 
kohta. Sellistes allikates on arvestatud elanikkonna kultuuriliste iseärasuste ja oludega, kaasa 
arvatud tervist määravad tegurid. Need on välja arendanud tervishoiuasutused, ravimiametid, 
tervishoiu hindamise organid, tervishoiutöötajaid, tarbijaühendused ning sõltumatud 
patsientide ühendused. Selliseid teabeallikaid tuleks üldsusele aktiivselt reklaamida.

Muudatusettepanek 21
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt u a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Artikli 57 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
“u a) olemasolevate sõltumatute ja 
usaldusväärsete terviseteabe allikate 
edendamine.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidus on palju sõltumatuid ja tõenditel põhinevaid teabeallikaid ravivõimaluste 
kohta. Sellistes allikates on arvestatud elanikkonna kultuuriliste iseärasuste ja oludega, kaasa 
arvatud tervist määravad tegurid. Need on välja arendanud tervishoiuasutused, ravimiametid, 
tervishoiu hindamise organid, tervishoiutöötajaid, tarbijaühendused ning sõltumatud 
patsientide ühendused. Selliseid teabeallikaid tuleks üldsusele aktiivselt reklaamida.

Muudatusettepanek 22
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) Artikli 57 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. lõike 1 punktis l osundatud 
andmebaas sisaldab kõige uuemaid:
– tooteomaduste kokkuvõtteid,
– teabelehte patsiendi või kasutaja jaoks,
– tähistusel näidatud teavet, milles tuleb 
alati täpsustada vähemalt toote 
rahvusvaheline mittekaubanduslik 
nimetus,
– müügi- ja rühmapakendi ning kõigi 
muude pakendis sisalduvate seadmete 
näidiseid, 
– artikli 14 lõigetes 7 ja 8 nimetatud 
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erikohustuste alusel antud lubade 
tingimusi koos nende täitmise tähtajaga 
ning vajadusel link pärast loa andmist 
sooritatud uuringute tulemuste või 
koostatud riskijuhtimise kavade juurde,
– Euroopa avalikke hindamisaruanded 
(EPAR) koos nende üldsusele suunatud 
kokkuvõtetega, mille teave on vastavalt 
artikli 13 lõikele 3 esitatud 
kasutajasõbralikul viisil,
– Euroopa avalike hindamisaruannete 
(EPAR) ohutusküsimustega seotud 
ajakohastatud versioone (muudatused või 
pärast loa andmist võetud meetmed), 
inimravimikomitee (CHMP) täielikke 
aruandeid,
– avalikke hindamisaruandeid (PAR) ja 
võimalusel nende üldsusele suunatud 
kokkuvõtteid, mille teave on esitatud 
kasutajasõbralikul viisil,
– avalikke hindamisaruandeid (PAR) ja 
võimalusel nende üldsusele suunatud 
kokkuvõtteid, mille teave on esitatud 
kasutajasõbralikul viisil.
Samuti sisaldab see müügilubade andmise 
kuupäevi ja menetlust, mille raames load 
anti (tsentraliseeritud menetlus, 
detsentraliseeritud menetlus või 
vastastikune tunnustamine).
Andmebaasi arendatakse järk-järgult, 
eelistades ravimeid, millele on luba 
antud vastavalt käeolevale määrusele, ja 
neid, millele on luba antud vastavalt 
direktiivi 2001/83/EÜ III jaotise 4. 
peatükile ja direktiivile 2001/82/EÜ. 
Andmebaasi laiendatakse edasi nii, et 
see hõlmab kõiki ühenduses 
turustatavaid ravimeid. Andmebaasi 
laiendatakse edasi nii, et see hõlmab 
kõiki Euroopa Liidus turustatavaid 
ravimeid. Eesmärk saavutatakse ... *.
Kõnealuse andmebaasi kasutamist tuleb 
ELi kodanike seas aktiivselt propageerida. 
Selleks peavad müügiloa omaniku kõik 
veebilehed, kus viidatakse retsepti alusel 
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väljastatavale ravimile, sisaldama 
nähtaval kohal linki andmebaasi 
Eudrapharm vastavale veebilehele.
Andmebaas sisaldab ka viiteid 
andmetele samal ajal teostatavate, 
katkestatud või juba läbiviidud kliiniliste 
uuringute kohta, mis sisalduvad
direktiivi 2001/20/EÜ artiklis 11
sätestatud kliiniliste uuringute 
andmebaasis (edaspidi andmebaas 
EudraCT).”
* ELT: kuupäev 5 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Andmebaas Eudrapharm peaks kujunema üldsuse jaoks kinnitatud teabe esmaseks allikaks, et 
ühtlustada kohustusliku teabe kättesaadavust kogu ELis. Link müügiloa omanike 
veebilehtedelt andmebaasi Eudrapharm juurde tagaks kasutajale otsese ja kerge juurdepääsu 
mitteärilise allika poolt antavale kinnitatud teabele retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta. Lingid andmebaasi EudraCT juurde hõlbustaksid juurdepääsu uurimistulemustele.
Uuringute tulemused on tõenditel põhineva teabe koostamiseks ja mõistmiseks ülimalt 
olulised.

Muudatusettepanek 23
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 57 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c) Artiklisse 57 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Andmebaasis EudraCT 
avalikustatakse:
– uuringuprotokollid ja nende hilisemad 
muudatused,
– patsientidele jagatava teadliku 
nõusoleku vormi näidis,
– kinnitus selle kohta, et väljaspool 
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Euroopa Liidu piire läbiviidud kliinilised 
uuringud vastavad artikli 6 lõikes 1 
nimetatud direktiivi 2001/20/EÜ 
eetikanõuetele,
– uuringute lõpetamise tähtajad,
– üksikasjalikud uuringute tulemused, 
mis tuleb teha kättesaadavaks hiljemalt 
aasta aega pärast vastava uuringu lõppu.”

Or. en

Selgitus

Uuringute tulemused on tõenditel põhineva teabe koostamiseks ja mõistmiseks ülimalt 
olulised. Uuringutes osalejad nõustuvad kliinilistes uuringutes osalema ka seepärast, et 
sellest on abi teaduse arengule ja seega ka üldsusele. Seetõttu tuleks uuringute tulemused 
teha kättesaadavaks sõltumatutele uurijatele. Juurdepääs tuleks tagada kõikidele andmetele, 
mis ametile esitatakse.

Muudatusettepanek 24
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 57 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d) Artiklisse 57 lisatakse järgmine lõige:
„2b. Euroopas asuvate müügiloa omanike 
või nende nimel tegutsevate kolmandate 
isikute poolt läbi viidavad kõik kliinilised 
uuringud registreeritakse andmebaasis 
EudraCT sõltumata sellest, kas kliiniline 
uuring toimub ELis või kolmandas 
riigis.”

Or. en

Selgitus

Kuna järjest rohkem kliinilisi uuringuid viiakse läbi väljaspool Euroopa Liitu, tuleks kõik 
kliinilised katsed, mida korraldavad Euroopas asuvad farmaatsiaettevõtted ning samuti 
kliinilised katsed, mida nimetatud ettevõtete nimel viivad läbi kolmandad isikud (lepingulised 
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uurimisasutused) registreerida andmebaasi EudraCT. 

Muudatusettepanek 25
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 e (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e) Artikli 59 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Kui käesolevas määruses, direktiivis 
2001/83/EÜ või direktiivis 2001/82/EÜ ei 
ole sätestatud teisiti, siis kui teaduslikud 
soovitused või otsused põhjustavad 
põhimõttelise erimeelsuse ning 
asjaomane asutus on liikmesriigi asutus, 
teevad amet ja liikmesriigi asutus 
koostööd erimeelsuse lahendamiseks või 
erimeelsuse teadusteemasid
korrakohaselt selgitava ühisdokumendi 
koostamiseks. See dokument 
avaldatakse ja avalikustatakse kohe 
pärast vastuvõtmist.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on teha teaduslikud andmed kättesaadavaks ning muuta 
otsuste langetamise protsess läbipaistvaks.

Muudatusettepanek 26
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 f (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 62 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 f) Artikli 62 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Liikmesriigid edastavad ametile 
riigisiseste ekspertide nimed koos nende 
tõendatud kogemusega ravimite 
hindamisel, kes oleks valmis töötama 
inimravimikomitee, taimravimikomitee 
või veterinaarravimikomitee 
töörühmades või 
teadusnõuanderühmades, märkides ära 
nende ametialase pädevuse, konkreetsed 
teadmisvaldkonnad ja huvide 
deklaratsiooni.”

Or. en

Selgitus

Huvide deklaratsioon peaks olema edastatud juba koos nimede esitamisega.

Muudatusettepanek 27
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 g (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 62 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 g) Artiklisse 62 lisatakse järgmine lõige:
“2 a. Müügiloa omanikud esitavad 
ametile ja siseriiklikele pädevatele 
asutustele täieliku nimekirja üle 10 euro 
suuruste maksete ja sponsorluse kohta 
patsientide organisatsioonidele, tarbijate 
organisatsioonidele, tervishoiutöötajate 
organisatsioonidele, akadeemilistele 
ühingutele, üksikutele 
tervishoiutöötajatele, erakondadele või 
arvamusliidritele. See nimekiri 
avalikustatakse.”



PE441.030v01-00 20/22 AM\813618ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Maksete ja sponsorluse avalikustamine võimaldaks patsientidel ja tarbijatel kontrollida, kas 
tervishoiutöötajal, kellega nad soovivad konsulteerida või organisatsioonil, millega nad 
kavatsevad ühineda, on sidemeid farmaatsiatööstusega. See on väärtuslik teave, mis aitab 
hinnata nende poolt antavat teavet ja võtta arvesse sellega seotud olusid. Prantsusmaal ja 
Ühendkuningriigis peavad farmaatsiaettevõtted esitama pädevatele asutustele iga-aastase 
deklaratsiooni maksete kohta, mida nad patsientide organisatsioonidele teevad.

Muudatusettepanek 28
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 h (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 h) Artikli 63 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„Haldusnõukogu liikmetel, 
komiteeliikmetel, ettekandjatel ja 
ekspertidel ei tohi olla 
farmaatsiatööstuses finants- ega muid 
huve, mis võivad mõjutada nende 
erapooletust. Nad tegutsevad avalikes 
huvides ja sõltumatul viisil ning esitavad 
igal aastal oma finantshuvide 
deklaratsiooni. Andmed kõigi kaudsete 
huvide kohta, mis võivad olla selle 
tööstusega seotud, kantakse ameti 
peetavasse registrisse, millega avalikkus 
võib tutvuda ameti veebilehel.”

Or. en

Selgitus

Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik tutvuda huvide deklaratsioonidega ainult ameti 
kontoris. Huvide deklaratsioonidega tutvumiseks Londonisse sõitmine ei ole mõeldav. Need 
peaksid olema avalikustatud veebilehel.
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Muudatusettepanek 29
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 i (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 63 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 i) Artiklisse 63 lisatakse järgmine lõige:
"2a. Amet avalikustab:
– ameti komiteede ja töögruppide 
üksikasjalikud päevakorrad hiljemalt 
koosoleku toimumisele eelnevaks päevaks,
– nimetatud koosolekute protokollid, 
kaasa arvatud kõikide osalenud ekspertide 
nimekirja ning nende ekspertide 
nimekirja, keda huvide konflikti tõttu ei 
lubatud osaleda, samuti vastuvõetud 
otsuste kirjelduse, hääletamise üksikasjad 
ja selgituse, kaasa arvatud ka vähemuse 
arvamused.”

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada täielik läbipaistvus ravimite kohta käivate otsuste osas ning teaduslike andmete 
avalikustamine.

Muudatusettepanek 30
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 j (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 63 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 j) Artiklisse 63 lisatakse järgmine lõige:
„2b. Ameti komiteede koosolekud on 
avalikud. Koosolekud kuulutatakse välja 
Euroopa Ravimiameti veebilehe kaudu. 
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Kuulutus peab sisaldama teavet üldsuse 
osalemise viisi kohta. Kõikidele 
koosolekul osalejatele tagatakse 
juurdepääs taustdokumentidele.”

Or. en

Selgitus

Ameti ekspertide nõuandekomiteede koosolekud peaksid sarnaselt Ameerika Ühendriikide 
toidu ja ravimite ametile olema avalikud ning need peaksid võimaldama avalikku arutelu ja 
üldsuse osavõttu koosolekutest. Seetõttu muutuks otsuste langetamise protsess 
läbipaistvamaks ning hõlbustaks üldsuse juurdepääsu teaduslikele andmetele.

Muudatusettepanek 31
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 k (uus) 
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 80 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 k) Artiklisse 80 lisatakse järgmine lõige:
„Teabe võib kuulutada ärisaladuseks 
ainult siis, kui taotleja on selgelt 
tõestanud, et selle teabe avalikustamine 
kahjustaks ülemäära müügiloa omaniku 
ärihuve. Ärisaladust ei tohi kohaldada 
kogu dokumendi kohta ja teatud tüüpi 
dokumentide puhul, vaid see peab 
piirduma andmete teatud osade 
eemaldamisega tingimusel, et puudub 
ülekaalukas üldine huvi 
avalikustamiseks.”

Or. en


