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Muudatusettepanek 8
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanekut tuleks kohaldada kogu määruse ettepaneku teksti ulatuses.

Muudatusettepanek 9
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tagamaks ühenduse tasandil 
ravimiohutuse hindamiseks vajaliku 

(7) Tagamaks ühenduse tasandil 
ravimiohutuse hindamiseks vajaliku 
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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.

eksperdiabi ja vahendite kättesaadavuse, on 
asjakohane moodustada ravimiameti 
raames uus teaduskomitee – ravimiohutuse 
järelevalve komitee. 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.

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 10
Bernadette Vergnaud

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. 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 

välja jäetud
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ravimite riski ja kasulikkuse vahekorra 
hindamise eest jääma siiski ravimiameti 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komiteele ja asutustele, kelle pädevuses 
on müügilubade andmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Juba praegu on suureks probleemiks patsientide ravist loobumine, sellel on tõsised tagajärjed 
patsientide tervisele, mis omakorda koormab riiklikku tervishoiusüsteemi. Selline karm 
väljend võib panna patsiente ravist veelgi enam ära ütlema ja see mõjutab kaudselt nende 
ravimite võimalikest kõrvaltoimetest teatamist, mis kõnealuste ravimite hulka ei kuulu.
Patsiente ja tervishoiuspetsialiste tuleb julgustada kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest 
teatama.
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Muudatusettepanek 12
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Regulation (EC) No 726/2004
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab teda artikli 56 
lõike 1 punktis aa nimetatud ravimiohutuse 
riskide ja kasulikkuse vahekorra 
hindamise nõuandekomitee.”

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanekut tuleks kohaldada kogu määruse ettepaneku teksti ulatuses.

Muudatusettepanek 13
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Regulation (EC) No 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.”

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Tingitud ravimiohutuse küsimuste ja müügilubade andmise rangest eraldamisest.

Muudatusettepanek 14
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Amet kinnitab ja avaldab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite nimekirja. 

Or. en

Selgitus

Ravimitele, mille suhtes kohaldatakse eritingimusi või -nõudeid, ei tuleks viidata kui 
intensiivse jälgimise all olevatele ravimitele, sest eri ravimitel ei peaks olema erinev 
järelevalve tase ning selline karm väljend võib panna patsiendid ravist ära ütlema.

Muudatusettepanek 15
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Regulation (EC) No 726/2004
Artikkel 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
välja veebipõhised struktureeritud 
standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teatada ravimi arvatavast kõrvaltoimest.
Selline distantsilt teatamise võimalus on 
olemas kõigile ELi liikmesriikide 
kodanikele nende emakeeles.

Lisaks teeb amet üldsusele kättesaadavaks 
kõik vahendid, mille abil patsiendid 
saavad kõrvaltoimetest teatada, nt vastava 
telefoninumbri või elektronposti aadressi.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) selliste ravimite 
riskijuhtimissüsteemide kokkuvõte, millele 
on müügiluba antud käesoleva määruse 
alusel;

Or. en

Selgitus

Teave riikide ravimiohutuse veebiportaalides peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt.
Tehnilised dokumendid tuleks esitada kokkuvõtlikult ja võhikule arusaadavalt. Riikide 
ravimiohutuse veebiportaalides tuleks avaldada ka ravimi pakendi infoleht ja ravimi 
omaduste kokkuvõte, sest need sisaldavad põhiteavet ravimi kasutamise kohta, mis on 
põhivahend ravimi ohutuks kasutamiseks.
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Muudatusettepanek 17
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) käesoleva määruse artikli 23 kohane 
ravimite loetelu, mille loa suhtes 
kohaldatakse teatavaid tingimusi või 
nõudeid;

Or. en

Selgitus

Teave riikide ravimiohutuse veebiportaalides peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt.
Tehnilised dokumendid tuleks esitada kokkuvõtlikult ja võhikule arusaadavalt. Riikide 
ravimiohutuse veebiportaalides tuleks avaldada ka ravimi pakendi infoleht ja ravimi 
omaduste kokkuvõte, sest need sisaldavad põhiteavet ravimi kasutamise kohta, mis on 
põhivahend ravimi ohutuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 18
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) käesoleva määruse artikli 23 kohane 
ravimite loetelu, mille loa suhtes 
kohaldatakse teatavaid tingimusi või 
nõudeid;

Or. en

Selgitus

Teave ELi ravimiohutuse veebiportaalis peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt. Kuigi 
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käesolevas määruses nähakse ette väga üksikasjaliku teabe avaldamine Euroopa 
veebiportaalis, ei sisalda määrus viidet põhiteabele, mille abil tagada ravimi ohutu 
kasutamine. Seetõttu tuleks ravimi omaduste kokkuvõtted või Euroopa riiklikud 
hindamisaruanded üldsusele kergesti kättesaadavaks teha. Lisaks võimaldaks 
dokumenteeritud muudatuste lühiülevaade patsientidel ja tervishoiutöötajatel näha, milliseid 
ajakohastusi tooteinfos aja jooksul on tehtud.

Muudatusettepanek 19
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) kõigi olemasolevate ja uute ravimite 
pakendi infolehe ja ravimi omaduste 
kokkuvõtte uusima elektroonilise 
versiooni;

Or. en

Selgitus

Teave riikide ravimiohutuse veebiportaalides peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt.
Tehnilised dokumendid tuleks esitada kokkuvõtlikult ja võhikule arusaadavalt. Riikide 
ravimiohutuse veebiportaalides tuleks avaldada ka ravimi pakendi infoleht ja ravimi 
omaduste kokkuvõte, sest need sisaldavad põhiteavet ravimi kasutamise kohta, mis on 
põhivahend ravimi ohutuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 20
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) kõigi olemasolevate ja uute ravimite 
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pakendi infolehe ja ravimi omaduste 
kokkuvõtte uusima elektroonilise 
versiooni; 

Or. en

Selgitus

Teave ELi ravimiohutuse veebiportaalis peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt. Kuigi 
käesolevas määruses nähakse ette väga üksikasjaliku teabe avaldamine Euroopa 
veebiportaalis, ei sisalda määrus viidet põhiteabele, mille abil tagada ravimi ohutu 
kasutamine. Seetõttu tuleks ravimi omaduste kokkuvõtted või Euroopa riiklikud 
hindamisaruanded üldsusele kergesti kättesaadavaks teha. Lisaks võimaldaks 
dokumenteeritud muudatuste lühiülevaade patsientidel ja tervishoiutöötajatel näha, milliseid 
ajakohastusi tooteinfos aja jooksul on tehtud.

Muudatusettepanek 21
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) tooteinfos tehtud dokumenteeritud 
muudatuste lühiülevaade;

kogu teave ravimiohutuse 
veebiportaalides, sh käesoleva artikli 
punktides 1 kuni 4b sätestatu, tehakse 
kättesaadavaks üldsusele arusaadaval 
viisil;

Or. en

Selgitus

Teave ELi ravimiohutuse veebiportaalis peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt. Kuigi 
käesolevas määruses nähakse ette väga üksikasjaliku teabe avaldamine Euroopa 
veebiportaalis, ei sisalda määrus viidet põhiteabele, mille abil tagada ravimi ohutu 
kasutamine. Seetõttu tuleks ravimi omaduste kokkuvõtted või Euroopa riiklikud 
hindamisaruanded üldsusele kergesti kättesaadavaks teha. Lisaks võimaldaks 
dokumenteeritud muudatuste lühiülevaade patsientidel ja tervishoiutöötajatel näha, milliseid 
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ajakohastusi tooteinfos aja jooksul on tehtud.

Muudatusettepanek 22
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) tooteinfos tehtud dokumenteeritud 
muudatuste lühiülevaade;

Or. en

Selgitus

Teave riikide ravimiohutuse veebiportaalides peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt.
Tehnilised dokumendid tuleks esitada kokkuvõtlikult ja võhikule arusaadavalt. Riikide 
ravimiohutuse veebiportaalides tuleks avaldada ka ravimi pakendi infoleht ja ravimi 
omaduste kokkuvõte, sest need sisaldavad põhiteavet ravimi kasutamise kohta, mis on 
põhivahend ravimi ohutuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 23
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) hindamistulemused, soovitused, 
arvamused ja otsused, mille on esitanud 
käesoleva määruse artikli 56 lõike 1 
punktides a ja aa nimetatud komiteed, 
koordineerimisgrupp, pädevad riiklikud 
asutused ja komisjon käesoleva määruse 
artiklites 28, 28a ja 28b ning direktiivi 
2001/83/EÜ IX jaotise 3. peatüki 2. ja 3. 
jaos nimetatud menetluste raames.

(10) hindamistulemused, soovitused, 
arvamused ja otsused, mille on esitanud 
käesoleva määruse artikli 56 lõike 1 
punktides a ja aa nimetatud komiteed, 
koordineerimisgrupp, pädevad riiklikud 
asutused ja komisjon käesoleva määruse 
artiklites 28, 28a ja 28b ning direktiivi 
2001/83/EÜ IX jaotise 3. peatüki 2. ja 3. 
jaos nimetatud menetluste raames.
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Kogu teave ravimiohutuse 
veebiportaalides, sh käesoleva artikli 
punktides 1 kuni 4b sätestatu, tehakse 
kättesaadavaks üldsusele arusaadaval 
viisil. Teave ravimi ohutuse ja ravimiga 
seotud võimalike riskide kohta esitatakse 
üldise tõendatud kasulikkuse kontekstis.

Or. en

Selgitus

Teave riikide ravimiohutuse veebiportaalides peab olema esitatud lihtsalt ja mõistetavalt.
Tehnilised dokumendid tuleks esitada kokkuvõtlikult ja võhikule arusaadavalt. Riikide 
ravimiohutuse veebiportaalides tuleks avaldada ka ravimi pakendi infoleht ja ravimi 
omaduste kokkuvõte, sest need sisaldavad põhiteavet ravimi kasutamise kohta, mis on 
põhivahend ravimi ohutuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 24
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kõnealuse portaali käivitamist 
konsulteerib amet asjaomaste 
sidusrühmadega (sh patsiendiühendused, 
tervishoiutöötajad ja ravimitööstuse 
esindajad), et kuulda nende arvamust.

Or. en

Selgitus

Enne portaali käivitamist oleks oluline konsulteerida asjaomaste sidusrühmadega, kes on 
kaasatud ameti portaalis esitatud teabesse.
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Muudatusettepanek 25
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 27 – lõige 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Amet võiks jälgida meditsiinikirjandust kõigi tuntud toimeainete kohta, vastasel juhul 
müügiloa hoidja koormuse vähendamise eesmärk ei täitu, sest müügiloa hoidja peaks jälgima, 
millist kirjandust amet jälgis, ning jälgima ka kogu muud kirjandust.

Muudatusettepanek 26
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid hindab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee.

3. Euroopa ravimiohutuse järelevalve 
komitee hindab teaduslikult ravimi riskide 
ja kasulikkuse vahekorda, võttes aluseks 
kogu kättesaadava teabe, sealhulgas 
perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded ja andmebaasis 
Eudravigilance registreeritud andmed. 
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90 päeva jooksul alates perioodilise 
ajakohastatud ohutusaruande saamisest 
koostab nimetatud komitee 
hindamisaruande ja edastab selle 
müügiloa omanikule.

90 päeva jooksul alates perioodilise 
ajakohastatud ohutusaruande saamisest 
koostab nimetatud komitee teadusliku 
aruande ravimi riskide ja kasulikkuse 
vahekorra kohta ja edastab selle müügiloa 
omanikule ja ravimiohutuse 
riskihindamise koordineerimisgrupile.

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

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

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

Euroopa ravimiohutuse järelevalve 
komitee võtab muudetud või muutmata 
hindamisaruande vastu oma esimesel 
istungil pärast müügiloa omanikule ja
ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgrupile märkuste 
esitamiseks ettenähtud ajavahemiku lõppu, 
võttes arvesse esitatud märkusi. 
Kõnealune hindamisaruanne avaldatakse 
viivitamata Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaalis alates [18 kuud pärast 
artiklis 3 nimetatud kuupäeva].

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 27
Bernadette Vergnaud

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

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 

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

kohta. 

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 28
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 29
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee, mille ülesandeks on 

„aa) ravimiohutuse järelevalve komitee,
mille ülesandeks on tsentraliseeritud 
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nõustada inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komiteed ja 
koordineerimisgruppi kõikides 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalvega seotud küsimustes;”

korras müügiloa saanud ravimite 
loasaamisjärgne hindamine 
ravimiohutuse järelevalve seisukohast;”

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 30
Bernadette Vergnaud

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 järelevalve komitee
koosseis on järgmine:

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

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

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

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

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

Liikmete äraolekul esindavad neid ja 
hääletavad nende eest asendusliikmed.

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

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 31
Bernadette Vergnaud

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 
täitmiseks olulised.

2. Ravimiohutuse järelevalve komitee
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. Nad on hierarhias sõltumatud 
riiklikest müügilube väljastavatest 
komiteedest ja inimravimite komiteest. 
Ameti tegevdirektor abistab 
haldusnõukogu ja komisjoni, et komitee 
lõplikus koosseisus oleksid hõlmatud need 
teadusalad, mis on komitee ülesannete 
täitmiseks olulised.

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.
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Muudatusettepanek 32
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 61a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmed ja
asendusliikmed nimetatakse ametisse 
kolmeks aastaks; ametiaega võib 
pikendada ühe korra. Komitee valib oma 
liikmete seast kolmeks aastaks esimehe, 
kelle võib üks kord ametisse tagasi valida. 

3. Ravimiohutuse järelevalve komitee
liikmed ja asendusliikmed nimetatakse 
ametisse kolmeks aastaks; ametiaega võib 
pikendada ühe korra. Komitee valib oma 
liikmete seast kolmeks aastaks esimehe, 
kelle võib üks kord ametisse tagasi valida. 

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 33
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 61a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee suhtes kehtivad artikli 61 
lõiked 3, 4, 7 ja 8.

4. Ravimiohutuse järelevalve komitee
suhtes kehtivad artikli 61 lõiked 3, 4, 7 ja 
8.

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.
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Muudatusettepanek 34
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 61a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee liikmed ja 
asendusliikmed ei küsi ega võta vastu 
juhiseid üheltki riiklikult pädevalt 
asutuselt, organisatsioonilt ega isikult. Nad 
täidavad oma ülesandeid objektiivselt ja 
erapooletult.

5. Ravimiohutuse järelevalve komitee
liikmed ja asendusliikmed ei küsi ega võta 
vastu juhiseid üheltki riiklikult pädevalt 
asutuselt, organisatsioonilt ega isikult. Nad 
täidavad oma ülesandeid objektiivselt ja 
erapooletult.

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 35
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Vastavusse viimine ameti uue ülesehitusega, kus ravimiohutuse järelevalve ja müügilubade 
andmine on rangelt eraldatud.

Muudatusettepanek 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 67 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„4. Ravimiohutuse järelevalve, 
sidevõrgustike toimimise ja 
turujärelevalvega seotud toimingud on 
haldusnõukogu pideva kontrolli all, et 
tagada ameti sõltumatus, ning toimingutele 
eraldatakse piisavalt vahendeid riiklikust 
eelarvest vastavalt ameti ülesannetele. See 
ei keela ametil nimetatud toimingute eest 
kaudselt lisaressursse vastu võtta, 
tingimusel, et ameti sõltumatus on rangelt 
tagatud.

Or. fr

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve rahaline sõltumatus peab olema rangelt tagatud. Seetõttu tuleb 
vältida otsetasusid, mis võivad kaasa tuua nn maksmise osutatud teenete eest.

Muudatusettepanek 37
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
direktiiviga …./…./EÜ) artikli 11 
punktiga 3a ja artikli 59 punktiga aa 

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

Or. fr

Selgitus

Uue olulise teabe kokkuvõtte lisamine on tarbetu (ravimi omaduste kokkuvõte on juba süntees 
olulisest teabest), see võib põhjustada patsientide seas segadust (nad jätavad lugemata ravimi 
omaduste kokkuvõttes esitatud, aga olulise teabe kokkuvõttes esitamata teabe) ning tekitada 
loetavusprobleemi (nt mitmes keeles avaldatud infolehtede puhul).

Muudatusettepanek 38
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Uue olulise teabe kokkuvõtte lisamine ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehte 
näib ebasoovitav. Ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on juba nn olulise teabe 
kokkuvõtted. Seetõttu muudaks uue olulise teabe kokkuvõtte lisamine ravimite omaduste 
kokkuvõtte või pakendi infolehe ülejäänud osi, mis juba sisaldavad olulist teavet. On oht, et 
patsient või tervishoiuspetsialist pöörab tähelepanu ainult uuele olulise teabe kokkuvõttele ja 
jätab ülejäänud osad põhjendamatult tähelepanuta. Lisaks muudaks uue osa lisamine pakendi 
infolehe ja ravimi omaduste kokkuvõtte keerukamaks ja pikemaks, seetõttu võidakse nende 
lugemisest loobuda. Kuid kõnealust teavet tuleks patsientidele siiski anda. Seda küsimust 
käsitletakse direktiivis 2001/83/EÜ.


