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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 määrus, millega 
muudetakse inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelevalve osas määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet
(KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0664);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0515/2008);

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 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. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

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 määrus – muutmisakt
Teine a volitus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori 22. aprilli 2009. 
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aasta arvamust,1

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama elektroonilise hoiatuse, kui müügiloa omanik esitab andmebaasi 
Eudravigilance aruande arvatava tõsise kõrvaltoime kohta, mis esines tema territooriumil; 
see oleks lisameede tagamaks, et riiklikud pädevad asutused sellisest teabest ilma ei jääks või 
sellest mööda ei vaataks.

                                               
1 ELT C 229, 23.9.2009, lk 19.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamiskomiteest peaks saama esinduskomitee, kuna ravimiohutus on nii 
oluline tervishoiuvaldkonna teema, et iga liikmesriik soovib olla esindatud läbirääkimislaua 
ääres ja osaleda aruteludes. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tagamaks kogu ühenduses ühesugust 
lähenemisviisi inimtervishoius kasutatavate 
ravimitega seotud ohutuskaalutlustele, 
peaks ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee toetama inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komiteed ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 

(9) Tagamaks kogu ühenduses ühesugust 
lähenemisviisi inimtervishoius kasutatavate 
ravimitega seotud ohutuskaalutlustele, 
peaks inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komitee ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta 
direktiiviga 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
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novembri 2001. aasta direktiiviga 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) loodud koordineerimisgruppi
kõikides küsimustes, mis on seotud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalvega. Hindamise ühtsuse 
ja järjepidevuse tagamiseks peaks lõplik 
vastutus käesoleva määruse alusel loa 
saanud inimtervishoius kasutatavate 
ravimite riski ja kasulikkuse vahekorra 
hindamise eest jääma siiski ravimiameti 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komiteele ja asutustele, kelle pädevuses on 
müügilubade andmine.

kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta) loodud 
koordineerimisgrupp võtma arvesse
ravimiohutuse riskihindamiskomitee
soovitust kõikides küsimustes, mis on 
seotud inimtervishoius kasutatavate 
ravimite ohutuse järelevalvega. Hindamise 
ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks peaks 
lõplik vastutus käesoleva määruse alusel 
loa saanud inimtervishoius kasutatavate 
ravimite riski ja kasulikkuse vahekorra 
hindamise eest jääma siiski ravimiameti 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komiteele ja asutustele, kelle pädevuses on 
müügilubade andmine.

Or. en

Selgitus

Selleks et ravimiohutuse riskihindamiskomitee saaks olla esinduskomitee, peaks tema volitusi 
inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee ja koordineerimisgrupi suhtes suurendama. Ei 
inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee ega koordineerimisgrupp ole ravimiohutuse 
alane rühmitus – nende osa on tasakaalustada riske ja kasulikkust. Ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee peaks olema ainus ravimiohutuse ja riskihindamise eest vastutav organ, 
et vältida liigset rollide dubleerimist. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Intensiivselt jälgitavate ravimite eraldi hoiatustähised aitavad nii tervishoiutöötajatel kui 
patsientidel ära tunda intensiivse järelevalve all olevaid uusi ravimeid ja suurendavad nende 
teadlikkust mis tahes võimalikest kõrvaltoimetest teatamise kohta. 

Musta kolmnurka kasutatakse juba kogu ELis intensiivse jälgimise all olevate uute ravimite 
tähistamiseks (nende ravimite, millele kohaldatakse tsentraliseeritud menetlust) .

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks direktiivi 
95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta) kohaldamist. Rahva 
tervise kaitse kujutab endast 
märkimisväärset avalikku huvi, mis 
õigustab tervist käsitlevate tuvastatavate 
andmete töötlemist juhul, kui see toimub 
ainult vajaduse korral ning asjaomased 
osalised hindavad selliste andmete 
töötlemise  vajadust igal ravimiohutuse 
järelevalveprotsessi etapil.

Or. en

Selgitus

Ettepanek käsitleb väga tundlikke isikuandmeid, mida tuleks täielikult kaitsta. Peaks olema 
siiski võimalik töödelda isikuandmeid Eudravigilance süsteemis, järgides samas ELi 
andmekaitsealaste õigusaktide sätteid. 
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel arvestab ta artikli 56 
lõike 1 punktis aa nimetatud ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee soovitust. 
Ravimiohutuse riskihindamiskomitee 
nimest tuleks välja jätta sõna „nõuande-” , 
et paremini tähistada komitee volitusi.
Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
muudetakse nimi tekstis läbivalt.

Or. en

Selgitus

Selleks et ravimiohutuse riskihindamiskomitee saaks olla esinduskomitee, peaks tema volitusi 
inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee suhtes suurendama. Inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee ei ole ravimiohutuse alane rühmitus – tema osa on 
tasakaalustada riske ja kasulikkust. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee peaks olema ainus 
ravimiohutuse ja riskihindamise eest vastutav organ, et vältida liigset rollide dubleerimist. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 28 – lõige 3 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee sõnastab hindamisaruande 
põhjal soovituse inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komiteele. 

Or. en
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Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee arvamus peaks rohkem mõjutama inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komiteed, kes peaks tohtima ravimiohutuse riskihindamiskomitee 
soovitust ümber lükata ainult siis, kui ta põhjendab oma otsust teaduslikult ja rahvatervisest 
lähtuvalt. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 30 päeva jooksul alates ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee aruande
saamisest vaatab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee aruande 
läbi ja võtab vastu arvamuse kõnealuse 
müügiloa allesjätmise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. 

4. 30 päeva jooksul alates ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee soovituse saamisest 
võtab inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee vastu arvamuse kõnealuse 
müügiloa allesjätmise, muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. 

Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee võtab vastu ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee soovitusest erineva 
arvamuse ainult juhul, kui selleks on 
mõjuvad teaduslikud ja rahvatervisest 
lähtuvad põhjused. Inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee selgitab 
neid põhjuseid arvamusele lisatavas 
seletuskirjas.

Kui nimetatud arvamuse kohaselt on vaja 
regulatiivmeetmeid võtta, võtab komisjon 
vastu otsuse müügiloa muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. Selle 
otsuse vastuvõtmise suhtes kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklit 10. Kui 
komisjon sellise otsuse vastu võtab, võib ta 
vastu võtta ka direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
127a kohase liikmesriikidele adresseeritud 
otsuse.

Kui nimetatud arvamuse kohaselt on vaja 
regulatiivmeetmeid võtta, võtab komisjon 
vastu otsuse müügiloa muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta. Selle 
otsuse vastuvõtmise suhtes kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklit 10. Kui 
komisjon sellise otsuse vastu võtab, võib ta 
vastu võtta ka direktiivi 2001/83/EÜ artikli 
127a kohase liikmesriikidele adresseeritud 
otsuse.

Or. en
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Selgitus

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee arvamus peaks rohkem mõjutama inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komiteed, kes peaks tohtima ravimiohutuse riskihindamiskomitee 
soovitust ümber lükata ainult siis, kui ta põhjendab oma otsust teaduslikult ja rahvatervisest 
lähtuvalt. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 28a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a Nimetatud hindamise eesmärgil võib 
ravimiohutuse riskihindamiskomitee 
korraldada avaliku kuulamise.
Avalike kuulamiste toimumisest teatatakse 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 
kaudu. Teates täpsustatakse, kuidas 
müügiloa omanikud ja üldsus saavad 
kuulamisel osaleda. 
Ravimiamet võimaldab kõikidel, kes 
selleks soovi avaldavad, osaleda 
kuulamisel 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 
riskihindamiskomiteele kinnise kuulamise 
käigus.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on identne direktiivi kohta tehtava muudatusettepanekuga. See 
võimaldab ravimiohutuse riskihindamiskomiteel kasutada vajaduse korral avalikku kuulamist, 
et hinnata nii tsentraliseeritud kui tsentraliseerimata korras loa saanud ravimeid. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 56 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(aa) ravimiohutuse riskihindamiskomitee, 
mille ülesandeks on anda soovitusi
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komiteele ja koordineerimisgrupile
kõikides inimtervishoius kasutatavate 
ravimite ohutuse järelevalvega seotud 
küsimustes;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekutega 3 ja 4.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee koosseis on järgmine:

1. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee
koosseis on järgmine:

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

(a) üks liige ja üks asendusliige igast 
liikmesriigist, kelle nimetab riiklik pädev 
asutus pärast haldusnõukoguga 
konsulteerimist;

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

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

Liikmesriik võib pakkuda oma kohta 
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komitees mõnele teisele liikmesriigile.
Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

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

Or. en

Selgitus
Ravimiohutuse riskihindamiskomitee peaks olema esinduskomitee, kuid selles osalemine on 
siiski pigem õigus kui kohustus, ja kui mõnel liikmesriigil pole võimalik komiteesse liiget 
saata, peaks tal olema võimalik delegeerida oma volitused teisele liikmesriigile.
Ravimiohutuse järelevalveprotsessi läbipaistvuse suurendamiseks teeb raportöör ettepaneku, 
et vähemalt kaks ravimiohutuse riskihindamiskomiteesse lisatavat liiget oleksid patsientide ja 
tervishoiutöötajate esindajad. See järgib järgmiste Euroopa Ravimiameti komiteede loodud 
pretsedenti: harva kasutatavate ravimite komitee, pediaatriakomitee ja uudsete ravimeetodite 
komitee.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 61a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmete ja 
asendusliikmete nimetamisel võetakse 
aluseks nende vastav asjatundlikkus 
ravimiohutuse ja inimtervishoius 
kasutatavate ravimite riskihindamise 
valdkonnas, nii et oleks tagatud erialase 
kvalifikatsiooni kõrgeim tase ning 
erialateadmiste ja kogemuste suur ulatus. 
Ameti tegevdirektor abistab 
haldusnõukogu ja komisjoni, et komitee 
lõplikus koosseisus oleksid hõlmatud need 
teadusalad, mis on komitee ülesannete 

2. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee
liikmete ja asendusliikmete nimetamisel 
võetakse aluseks nende vastav 
asjatundlikkus ravimiohutuse ja 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
riskihindamise valdkonnas, nii et oleks 
tagatud erialase kvalifikatsiooni kõrgeim 
tase ning erialateadmiste ja kogemuste suur 
ulatus. Ameti tegevdirektor abistab 
haldusnõukogu, komisjoni ja liikmesriike, 
et komitee lõplikus koosseisus oleksid 
hõlmatud need teadusalad, mis on komitee 
ülesannete täitmiseks olulised.
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täitmiseks olulised.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanek 12.
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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.


