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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta
(KOM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0665);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0514/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Lissaboni 
lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ning artiklit 114 ja 
artikli 168 lõike 4 punkti c;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Teine a volitus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori 22. aprilli 2009. 
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aasta arvamust1,

Or. en

Muudatusettepanek 2

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. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, mis tuleks 
tähistada musta kolmnurga ja vastava 
selgitava lausega toote omaduste 
kokkuvõttes ja patsiendi infolehel, 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

                                               
1 ELT C 229, 23.9.2009, lk 19.
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Selgitus

Intensiivselt jälgitavate ravimite puhul aitavad spetsiaalsed hoiatused nii tervishoiutöötajatel 
kui ka patsientidel kindlaks teha intensiivselt jälgitavaid uusi ravimeid ning tuletavad meelde 
vajadust teatada võimalikest kõrvaltoimetest. 

Musta kolmnurka kasutatakse juba kogu ELis intensiivselt jälgitavate uute ravimite 
tähistamiseks (tsentraliseeritud korras müügiloa saanud ravimite puhul). 

Muudatusettepanek 3

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 koordineerimisgrupp 
toetuma ravimiameti ravimiohutuse 
riskihindamise komitee soovitusele.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) volitusi tuleks koordineerimisgrupi omadega 
võrreldes suurendada. Koordineerimisgrupp ei ole ravimiohutuse järelevalvele 
spetsialiseerunud organ, vaid selle ülesanne on riskide ja kasulikkuse üldine 
tasakaalustamine. Ülesannete asjatu dubleerimise vältimiseks peaks PRAC olema ainus 
ravimiohutuse järelevalve ja riskide hindamise eest vastutav organ.

Muudatusettepanek 4

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 

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

kuritarvitamise ja ravivigade korral, ning 
selle kvaliteedi tagamiseks tuleks jälgida 
arvatavate kõrvaltoimete juhtusid.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek on segadusttekitav ja jätab mulje, et ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
tuleks kasutada ravivigade kohta üldise teabe kogumiseks. Tuleks selgitada, millisel juhul 
tuleb ravivigadest teada anda. Nimelt tuleb teatada ainult sellistest ravivigadest, mille puhul 
kahtlustatakse, et need põhjustasid arvatavaid kõrvaltoimeid. 

Muudatusettepanek 5

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. 
Andmebaas Eudravigilance peaks samal 
ajal teavitama asjaomaseid liikmesriike 
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 riikide pädevad asutused sellest infost ilma ei 
jääks ja seda tähele paneksid.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiohutuse järelevalve sätete 
jõustamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega tagatakse, et 
kohustuste täitmatajätmise korral 
kohaldataks müügiloa omaniku suhtes 
tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid 
karistusi.

Ravimiohutuse järelevalve sätete 
jõustamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega tagatakse, et 
kohustuste täitmatajätmise korral 
kohaldataks müügiloa omaniku suhtes 
tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid 
karistusi. Kui müügiloaga kaasnevaid 
tingimusi ettenähtud tähtajaks ei täideta, 
peaks liikmesriigi pädevatel asutustel 
olema õigus müügiloa andmise otsus üle 
vaadata.

Or. en

Selgitus

Kogemus näitab, et paljudel juhtudel, kui ettevõtetelt nõuti loasaamisjärgsete 
ohutusuuringute läbiviimist, nad seda ei teinud. Kuna väga tulusate ravimite korral pole 
trahvid alati hoiatavad, tuleks õigusaktides selgelt sätestada, et liikmesriikidel on ka võimalus 
müügiluba peatada või tühistada. 

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks direktiivi 
95/46/EÜ ja määruse 45/2001/EÜ 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta) kohaldamist. 
Rahvatervise kaitsmise eesmärk teenib
olulist avalikku huvi, mis õigustab 
tuvastatavate terviseandmete töötlemist, 
kui andmeid töödeldakse üksnes vajaduse 
korral ja asjaosalised hindavad 
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kõnealuste andmete töötlemise vajadust  
ravimiohutuse järelevalve protsessi igas 
etapis.

Or. en

Selgitus

Ettepanek hõlmab äärmiselt tundlikku isiklikku teavet, mis peaks olema täiesti kaitstud. Samas 
peaks olema võimalik Eudravigilance’i süsteemis isikuandmeid töödelda, järgides samas ELi 
andmekaitsealaseid õigusakte. 

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lisatakse järgmine punkt:
28 e) Konfidentsiaalne äriteave: 
dokumendid, andmed või teave on 
konfidentsiaalne äriteave, kui selliste 
dokumentide, andmete või teabe 
avalikustamine kahjustaks oluliselt 
müügiloa omaniku ärihuve, välja arvatud 
juhul, kui vaatamata sellisele kahjule 
teeniks avalikustamine ülekaalukat 
avalikku huvi.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja ärisaladuse alla kuuluva äriteabe konfidentsiaalsuse vahekorda tuleks 
tasakaalustada. Selleks tuleks mõiste „konfidentsiaalne äriteave” õigusaktis selgelt 
määratleda. Konkreetne määratlus, mis võtab arvesse farmaatsiasektori eripära ja 
rahvatervise kaalutlusi, annaks juhiseid selle kohta, millist teavet võib üldsusele avalikustada 
ja millise teabe avalikustamisest võib õigustatult keelduda.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3a. kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;”

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 
intensiivse jälgimise all. 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). 

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus. 

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus. Kui 
müügiloaga kaasnevaid tingimusi 
ettenähtud tähtajaks ei täideta, peaks 
pädevatel asutustel olema õigus müügiloa 
andmise otsus üle vaadata.

Or. en
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Selgitus

Vt põhjenduse 18 juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse teine ja kolmas lõik järgmises 
sõnastuses:

(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”.

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

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 tähis        , millele järgneb 
avaldus „Käesolev ravim on intensiivse 
jälgimise all. Kõikidest arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada teie arstile, 
farmatseudile või <liikmesriigi pädeva 
asutuse nimi, veebiaadress, postiaadress 
ja/või telefoninumber>.”

Or. en

Selgitus

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt f – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) Ravimitele, mis ei kuulu määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 osutatud 
nimekirja, lisatakse järgmine avaldus: 
„Arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb 
teatada teie arstile, farmatseudile või 
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi, 
veebiaadress, postiaadress ja/või 
telefoninumber>.”

Or. en

Selgitus

Isegi kui ravim ei ole intensiivse jälgimise all, tuleks siiski esitada liikmesriigi pädeva asutuse 
kontaktandmed. Praegu on pakendi infolehes antud üksnes müügiloa omaniku nimi ja 
aadress, viimase poolt liikmesriikidesse määratud esindajate nimed ning tootja nimi ja 
aadress. Kui liikmesriigid soovivad julgustada inimesi teatama otse liikmesriigi pädevatele 
asutustele (vt muudatusettepanekut 14), tuleb esitada nende asutuste kontaktandmed. Lisaks 
peavad patsiendid teadma, et nad võivad teavitada oma arsti.

Muudatusettepanek 13

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. Nad koostavad korrapäraselt 
ravimiohutuse järelvalve süsteemi auditeid
ja esitavad tulemuste kohta komisjonile 
aruande hiljemalt [märkida konkreetne 

2. Liikmesriigid hindavad teaduslikult 
lõikes 1 osutatud ravimiohutuse järelevalve 
süsteemi abil kogu teavet, võimalusi 
ohtude vähendamiseks ja ennetamiseks, 
ning võtavad vajaduse korral ametlikke 
meetmeid. Kooskõlas ravimiametiga 
tagavad nad ravimiohutuse järelvalve 
süsteemi korrapärase ja sõltumatu 
auditeerimise ja esitavad tulemuste kohta 
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kuupäev: kaks aastat pärast artikli 3 lõikes 
1 sätestatud ülevõtmise kuupäeva] ja 
edaspidi iga kahe aasta tagant.

komisjonile aruande hiljemalt [märkida 
konkreetne kuupäev: kaks aastat pärast 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud ülevõtmise 
kuupäeva] ja edaspidi iga kahe aasta 
tagant.

Or. en

Selgitus

Ravimite kõrvaltoimetest andmebaasi Eudravigilance teavitamisel hilinevad liikmesriigid 
kümme korda tõenäolisemalt kui ettevõtted. Praegu ei saabu ligikaudu pooled liikmesriikide 
aruanded ravimite kõrvaltoimete kohta ettenähtud 15 päeva jooksul. Selline hilinemine 
ohustab inimeste tervist. Probleemi lahendamisel on sõltumatu auditeerimine tõenäoliselt 
palju tõhusam kui siseauditid.

Muudatusettepanek 14

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

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;
(1 a) lihtsustavad patsientide võimalust 
anda teavet otse, pakkudes lisaks 
veebipõhistele aruandevormidele ka muid 
aruandevorme; 

Or. en

Selgitus

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
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themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Ravivigadest tulenevatest arvatavatest 
kõrvaltoimetest teavitamine peaks 
toimuma anonüümselt ja kedagi 
süüdistamata ning seda tuleks käsitada 
kutsesaladusena.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele kõrvaltoime uus definitsioon, mis esimest korda 
hõlmaks ka ravivigadest põhjustatud kõrvaltoimeid. Patsiendiohutuse alal töötavad inimesed 
on kinnitanud, et teavitamise propageerimiseks on oluline välistada kellegi süüdistamine. 
Tervishoiutöötajad ei peaks võimalike kohtuhagide kartuses loobuma ravimite kõrvaltoimetest 
teatamisest.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa omanikud peavad 3. Müügiloa omanikud peavad 



PE430.927v01-00 16/27 PR\798816ET.doc

ET

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.

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. 
Luuakse süsteem, mis võimaldab 
samaaegselt teavitada asjaomaseid 
liikmesriike esitatud teadetest.

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 17

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

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

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

Or. en

Selgitus

See muudatus viib artikli kooskõlla muudatusettepanekutega 11, 12 ja 14. Patsientidel peab 
olema võimalik esitada aruandeid elektrooniliselt, aga teiste aruandevormide pakkumist ei 
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tohiks takistada. Liikmesriigi ülesanne on panna aruanne andmebaasi Eudravigilance jaoks 
sobivasse elektroonilisse vormi.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee võtab muudetud või 
muutmata hindamisaruande vastu oma 
esimesel istungil pärast lõikes 2 osutatud 
müügiloa omanike märkuste esitamiseks 
määratud ajavahemiku lõppu, võttes 
arvesse nimetatud lõike kohaselt esitatud 
märkusi.

3. Ravimiohutuse riskihindamise komitee
võtab muudetud või muutmata 
hindamisaruande vastu oma esimesel 
istungil pärast lõikes 2 osutatud müügiloa 
omanike märkuste esitamiseks määratud 
ajavahemiku lõppu, võttes arvesse 
nimetatud lõike kohaselt esitatud märkusi.

Komitee koostab hindamisaruande alusel 
koordineerimisgrupile soovituse. 
Sõna „nõuande” tuleks ravimiohutuse 
riskihindamise komitee nimest eemaldada, 
et see kajastaks paremini komitee volitusi. 
Vastuvõtmise korral muudetakse nimi 
läbivalt kogu tekstis.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 3. Ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) volitusi tuleks 
koordineerimisgrupi omadega võrreldes suurendada. Koordineerimisgrupp ei ole 
ravimiohutuse järelevalvele spetsialiseerunud organ, vaid selle ülesanne on riskide ja 
kasulikkuse üldine tasakaalustamine. Ülesannete asjatu dubleerimise vältimiseks peaks PRAC 
olema ainus ravimiohutuse järelevalve ja riskide hindamise eest vastutav organ.

Muudatusettepanek 19

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, võtab
koordineerimisgrupp 30 päeva jooksul 
pärast ravimiohutuse riskihindamise 
komiteelt soovituse saamist vastu 
arvamuse asjaomase müügiloa säilitamise, 
muutmise, peatamise või tühistamise kohta 
ning esitab sealhulgas arvamuse täitmise 
ajakava. 

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) arvamus peaks olema koordineerimisgrupi ja 
inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee (CHMP) jaoks kaalukam ning viimased peaksid 
saama PRACi soovitust eirata üksnes siis, kui nad põhjendavad oma otsust teaduse ja 
rahvatervise huvidega. 

Muudatusettepanek 20

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

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, võtab
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee 30 päeva jooksul pärast 
ravimiohutuse riskihindamise komiteelt
soovituse saamist vastu arvamuse 
asjaomase müügiloa säilitamise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. 



PR\798816ET.doc 19/27 PE430.927v01-00

ET

peatamise või tühistamise kohta. 

Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee võib võtta ravimiohutuse 
riskihindamise komitee soovitusest 
erineva arvamuse vastu üksnes juhul, kui 
selleks on olulisi teadusest või 
rahvatervisest tulenevaid põhjusi. 
Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee selgitab neid põhjusi arvamusele 
lisatavas põhjenduses.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 107g lõike 1 juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. a jagu
Riskide tuvastamine

Artikkel 107h Artikkel 107h

Or. en

Selgitus

Ettepaneku 2. jao pealkiri on „Perioodilised ajakohastatud ohutusaruanded”, kuigi artiklis  
107h neid ei käsitleta. Selle asemel käsitletakse seal andmebaasis Eudravigilance riskide 
tuvastamist ja hindamist, mis on ravimiohutuse järelevalve süsteemi oluline etapp. Segaduse 
vältimiseks peaks see artikkel olema eraldi jaos, millel on asjakohane pealkiri.

Muudatusettepanek 22

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

2 a. Ravimiohutuse riskihindamise 
komitee võib kõnealuseks hindamiseks 
korraldada avaliku ärakuulamise.
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.
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 
komiteele kinnise ärakuulamise käigus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus võimaldatakse ravimiohutuse riskihindamise komiteel korraldada 
avalikke ärakuulamisi üksnes „ühenduse” menetluse kohaselt, mis käivitub siis, kui 
liikmesriik on juba müügiluba peatamas või muutmas. Oleks mõistlik anda ka ravimiohutuse 
riskihindamise komiteele võimalus saada teavet avalikelt ärakuulamistelt, et aidata komiteel 
hinnata märguandeid, mis on tulnud n-ö tavamenetluse kohaselt, nt andmebaasi 
Eudravigilance esitatud ravimite kõrvaltoimete aruannete jälgimisel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse menetlus ELi kiirmenetlus

Or. en
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Selgitus

Selles jaos kirjeldatakse teabe kohese jagamise ja koordineerimise menetlust, kui üks 
liikmesriik tuvastab tõsise riski ja otsustab ühepoolselt müügiloa tühistada või peatada või 
kavatseb seda teha. Ettepanekus esitatud pealkiri „Ühenduse menetlus” ei näita menetluse 
kiireloomulisust ning tekitab segadust, arvestades ravimitele loa andmise tsentraliseeritud ja 
detrentraliseeritud  menetlust.

Muudatusettepanek 24

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 
riskihindamise komitee. Kõnealuse 
hindamise tegemiseks võib komitee 
korraldada avaliku ärakuulamise vastavalt 
direktiivi artikli 107h lõike 2 punktis a 
sätestatud menetlusele.

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.
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.

Or. en

Selgitus

Menetlus on juba eespool olevas artiklis sätestatud ja seda ei oleks vaja korrata.



PE430.927v01-00 22/27 PR\798816ET.doc

ET

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui menetluse kohaldamisala, mis on 
kindlaks määratud vastavalt artikli 107i 
lõikele 2, ei hõlma ühtegi määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt antud müügiluba, 
kontrollib koordineerimisgrupp soovitust 
30 päeva jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt 
soovituse saamist ning võtab vastu 
arvamuse asjaomase müügiloa 
säilitamise, muutmise, peatamise, 
tühistamise või selle uuendamisest 
keeldumise kohta ning esitab sealhulgas 
arvamuse rakendamise ajakava.

1. Kui menetluse kohaldamisala, mis on 
kindlaks määratud vastavalt artikli 107i 
lõikele 2, ei hõlma ühtegi määruse (EÜ) nr 
726/2004 kohaselt antud müügiluba, 
tegutseb koordineerimisgrupp vastavalt 
artikli 107g lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Põhimõte, et inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee ja koordineerimisgrupp peaksid 
põhjendama, miks nende arvamus erineb riskihindamise komitee soovitusest, peaks kehtima 
ka ühenduse kiirmenetluse kohaselt läbiviidavate hindamiste puhul.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui menetluse kohaldamisala, mis on 
kindlaks määratud vastavalt artikli 107i 
lõikele 2, hõlmab vähemalt ühte määruse 
(EÜ) nr 726/2004 kohaselt antud 
müügiluba, kontrollib inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee soovitust 30 

3. Kui menetluse kohaldamisala, mis on 
kindlaks määratud vastavalt artikli 107i 
lõikele 2, hõlmab vähemalt ühte määruse 
(EÜ) nr 726/2004 kohaselt antud 
müügiluba, tegutseb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee vastavalt 
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päeva jooksul pärast ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomiteelt 
soovituse saamist ning võtab vastu 
arvamuse asjaomase müügiloa 
säilitamise, muutmise, peatamise, 
tühistamise või selle uuendamisest 
keeldumise kohta.

artikli 107g lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 107l lõike 1 juures olevat selgitust.
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SELETUSKIRI

Pharmacovigilance is the system used to monitor the safety of medicines after they have been 
authorised for public use. Pharmacovigilance plays an important role in public health. An 
estimated  197,000 deaths per year are caused by Adverse Drug Reactions (ADRs)  in the 
EU). Clinical trials can miss side effects from drugs if they are rare, only appear after long-
term use or involve interaction with other drugs.Most of us will be aware of the tragedy of the 
drugs Thalidomide in the 1960s and Viox more recently. There can therefore be no doubt that 
systems for tracking drug use, reporting on ADRs and looking for patterns (“signal 
detection”) are a priority for European public health policy.     

Under current EU legislation, medicines can be authorised in two ways: a)  through a central 
procedure where one application is made by a pharmaceutical company to the EMEA 
(European Medicines Agency)  or b) through a system of mutual recognition where one 
country leads on the assessment of the new drug and coordinates with other Member States 
through mutual recognition. There is an obligation for certain kinds of new products to go 
through the centralised system e.g. Biotech, cancer, HIV, neurodegenerative drugs. Rules 
governing the centralised procedure are set out in EU Regulation 726/2004 and for the 
decentralised system in Directive 2001/83/EC. The Commission proposal to update the rules 
on pharmacovigilance therefore requires amendment of both pieces of legislation. Your 
rapporteur has similarly drafted amendments to both the Regulation and the Directive, but 
given the overlapping nature of the two pieces of legislation, the narrative below refers to 
both.

The essence of a good pharmacovigilance system is proper reporting of ADRs by healthcare 
professionals, companies and patients themselves and proper recording of these ADRs by the 
public authorities so that “signals” pointing to potential problems can be detected. These 
signals must then be followed up with action which can include changes to the way a 
medicine is prescribed, better information on how it is used or, where the nature of the ADR 
is severe,   the withdrawal of  the medicine altogether. The advantage of strengthening 
cooperation on pharmacovigilanvce at EU level is that the “pool” of reported ADRs is larger, 
meaning rarer patterns can be picked up more quickly, duplicate work on following up the 
same ADRs in different Member States can be avoided and  unsafe medicines can be 
withdrawn quickly when required. “Signals” are picked up from spontaneous reports of ADRs 
to national competent authorities, from the periodic safety update reports (PSURs) that 
companies are required to present once a product is on the market and from expert review of 
medical research papers. The current system of pharmacovigilance in the EU has evolved in 
recent years to better coordinate work between Member States. A single Eudravigilance 
database which collects data is up and running and a working party meets to discuss issues.    
However, gaps in the current legislation mean that the approach is somewhat ad hoc and 
inconsistent.     

The Commission therefore proposes changes to strengthen EU pharmacovigilance and 
rationalise procedures. Your rapporteur generally welcomes the Commission’s approach but 
has strengthened its proposals in some areas. The following are, your rapporteur believes, the 
main points.
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1. Strengthened EU Committee on Pharmacovigilance:

The rapporteur believes the Commission is right to replace the existing Phamacovigilance 
working party with the Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee (PRAAC).    
Most experts agree that the existing working party system works in a rather ad hoc manner, 
focusing only on drugs authorised through the central procedure and lacking the status to 
ensure its findings are acted on by the Committee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP) which oversees the whole system. However, the rapporteur believes that the PRAAC 
‘s role can be strengthened still by giving it the power to recommend action to the CHMP 
rather than simply providing advice to it and be extending its membership to one 
representative per  Member State. To reinforce the transparency of the work of the PRAAC, 
your rapporteur also proposes that two additional representatives be appointed to represent 
patients and healthcare professionals, as is the case with other EMEA Committees.

2. The role of Member States in the system:

Your rapporteur believes that Member States must remain key players in the EU 
pharmacovigilance system. As proposed by the Commission, the competent authority(CA) in 
each Member State should continue to act as the clearing house for all spontaneous reporting 
of ADRs  and  healthcare professionals and patients should continue to report ADRs to their 
CA and not directly to Eudravigilance (the EU database of ADRs). The rapporteur 
understands the concerns of Member States at the Commission proposal to allow a company 
to make a single report to Eudravigilance on an ADR rather than to every Member State (see 
point 2). She believes that Member States must be immediately informed if a company reports 
an ADR which happened on its territory to the Eudravigilance database and suggests that a 
system to alert relevant Member States simultaneously be established.

3. The role of companies in the system:

Several useful  changes are proposed which affect companies.The rapporteur particularly 
welcomes proposals which ensure better follow up and coordination of the assessments of 
ADRs by preventing duplicate work in different Member States. She therefore supports direct 
reporting to Eudravigilance by companies (with the safeguards in point 3) and the work-
sharing mechanisms for follow-up to Periodic Safety Reports coordinated through the 
PRAAC.

4. The role of Healthcare professionals:

Your rapporteur supports measures to encourage healthcare professionals to voluntarily report 
ADRs to their competent authority and wants to strengthen their role in informing and 
encouraging patients to report.

5. The role of patients:
Patients are key to “signal detection” of ADRs.Your rapporteur supports proposals to 
encourage the “informed patient” and strongly supports the new provisions to allow direct 
patient reporting of ADRs, though she believes this should be to competent authorities and not 
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companies.  At present, only a few Member States accept direct reporting but where it exists, 
the system has not overburdened the competent authority.The informed patient also needs to 
know when they are taking new drugs .The rapporteur therefore also  supports the proposal 
for Intensively Monitored Products and believes the system should not only inform patients 
who are prescribed a new product but encourage them to report ADRs. She has tabled a 
number of amendments to improve information on the Patient Information Leaflet (PIL) to 
that effect.

6. The Patient Information Leaflet (PIL):
  
A number of stakeholders are unhappy with the proposal by the European Commission to 
include the “black box” with essential information on the PIL.Your rapporteur understands 
those concerns, in particular that what is essential to one patient may not be essential to all 
patients.  However, she also feels that the current PIL is not satisfactory from a patient point 
of view and that there needs to be a clearer indication of the main features of the drug for 
patients .    It is possible that the best solution would be to remit this problem to a general 
review of the PIL  For this reason, she has not tabled any amendments herself to the 
Commission proposals .

7. The reporting of ADRs:

The new system proposes  that all ADRs (and not just serious ones) are reported to the 
Eudravigilance database by Competent Authorities and Companies.This means that 
information on all ADRs will, for the first time, be centralised in one place in the EU.  This 
can be a valuable research tool for all. The Commission needs to ensure, however, that 
Eudravigilance is able to cope with the surge of information and  by putting systems in place 
so that the most serious ADRs are clearly flagged up. If all ADRs are recorded on 
Eudravigilance, the rapporteur sees the logic of cutting back on the requirement by companies 
to provide  line by line reporting of ADRs  in PSURs .  Instead of just presenting raw data, 
companies will be required instead to analyse the ADRs and present summaries of their 
findings.  This makes sense, particularly since the rapporteur has learned that competent 
authorities have often been overwhelmed by the sheer volume of PSURS they have received 
in the past, with the result that many have gone unread. The speed with which ADRs are 
reported to Eudravigilance is of paramount importance for patient safety. The rapporteur is 
therefore concerned to hear that both companies and Member States have failed to meet the 
current requirement to report ADRs within 15 days.  However, Member States are by far the 
worst “offenders”: 5% of company reports were late compared with 50% of Member State 
reports. The Rapporteur has therefore sought to include provisions to ensure better 
compliance mechanisms.

8. Urgent action or “Community procedure” :

Your rapporteur welcomes the inclusion of clearer provisions for when an urgent procedure is 
triggered. Member States need to work quickly together to act when a serious ADR occurs.

9. Transparency:
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Your rapporteur welcomes the proposals to bring more transparency to the EU 
pharmacovigilance system. She welcomes the expansion of the web portal and the use of 
public hearings to gather evidence about ADRs. She believes public hearings should not only 
be used in the case of urgent action, but could also be useful tools for normal 
pharmacovigilance and has therefore proposed an amendment along these lines.


