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Muudatusettepanek 9

Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel
Anja Weisgerber fraktsiooni PPE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis 2001/83/EÜ sätestatakse, et 
teatavat liiki teavet kontrollivad enne selle 
levitamist liikmesriikide pädevad asutused. 
See hõlmab teavet ravisse mitte sekkuvate 
teadusuuringute või kaasnevate ennetus- ja 
ravimeetmete kohta või ennetatavast või 
ravitavast haigusjuhust lähtuvat 
ravimiinfot. Inimtervishoius kasutatavate 
ravimite puhul, millele on antud müügiluba 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
II jaotisega, tuleb kehtestada nõue, et 
teatavat liiki teavet peab eelnevalt 
kontrollima Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„amet”).

(4) Direktiivis 2001/83/EÜ sätestatakse, et 
teatavat liiki teavet kontrollivad enne selle 
levitamist liikmesriikide pädevad asutused. 
See hõlmab teavet katsetel põhinevate
ravisse mitte sekkuvate teadusuuringute 
või kaasnevate ennetus- ja ravimeetmete 
kohta või ennetatavast või ravitavast 
haigusjuhust lähtuvat ravimiinfot. 
Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
puhul, millele on antud müügiluba 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
II jaotisega, tuleb kehtestada nõue, et 
teatavat liiki teavet peab eelnevalt 
kontrollima Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„amet”), kui liikmesriigi pädev asutus ei 
ole seda teavet juba kontrollinud, ning et 
amet või liikmesriigi pädev asutus peab 
jälgima ravimi kõrvaltoime kohta teate 
saamisele järgnevate meetmete võtmist 
tootja poolt ja sellega seotud 
dokumentatsiooni viivitamatut 
ajakohastamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada liigset bürokraatiat seoses ameti kohustusega 
kontrollida kogu toodete kohta käivat teavet.

Muudatusettepanek 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis 2001/83/EÜ sätestatakse, et 
teatavat liiki teavet kontrollivad enne selle 
levitamist liikmesriikide pädevad asutused. 
See hõlmab teavet ravisse mitte sekkuvate 
teadusuuringute või kaasnevate ennetus- ja 
ravimeetmete kohta või ennetatavast või 
ravitavast haigusjuhust lähtuvat 
ravimiinfot. Inimtervishoius kasutatavate 
ravimite puhul, millele on antud müügiluba 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
II jaotisega, tuleb kehtestada nõue, et 
teatavat liiki teavet peab eelnevalt 
kontrollima Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„amet”).

(4) Direktiivis 2001/83/EÜ sätestatakse, et 
teatavat liiki teavet kontrollivad enne selle 
kättesaadavaks tegemist liikmesriikide 
pädevad asutused. See hõlmab teavet 
ravisse mitte sekkuvate teadusuuringute 
või kaasnevate ennetus- ja ravimeetmete 
kohta või ennetatavast või ravitavast 
haigusjuhust lähtuvat ravimiinfot. 
Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
puhul, millele on antud müügiluba 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
II jaotisega, tuleb kehtestada nõue, et 
teatavat liiki teavet peab eelnevalt 
kontrollima Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„amet”).

Or. en

Selgitus

Nimetatud direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seepärast peavad müügiloa omanikud 
tegema reklaamiga mitte seotud teabe ravimite kohta patsientidele ja avalikkusele 
kättesaadavaks „otsimise teel leitavuse” põhimõttest lähtudes, mille puhul 
patsientidel/avalikkusel on vajaduse korral juurdepääs teabele (vastupidiselt 
„pealesundimise” põhimõttele, mille puhul müügiloa omanikud levitavad teavet patsientide ja 
avalikkuse seas).

Muudatusettepanek 11
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis 2001/83/EÜ sätestatakse, et 
teatavat liiki teavet kontrollivad enne selle 
levitamist liikmesriikide pädevad asutused. 
See hõlmab teavet ravisse mitte sekkuvate 
teadusuuringute või kaasnevate ennetus-
ja ravimeetmete kohta või ennetatavast või 
ravitavast haigusjuhust lähtuvat 
ravimiinfot. Inimtervishoius kasutatavate 

(4) Direktiivis 2001/83/EÜ sätestatakse, et 
teatavat liiki teavet kontrollivad enne selle 
levitamist liikmesriikide pädevad asutused. 
Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
puhul, millele on antud müügiluba 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
II jaotisega, tuleb kehtestada nõue, et 
teatavat liiki teavet peab eelnevalt 
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ravimite puhul, millele on antud müügiluba 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
II jaotisega, tuleb kehtestada nõue, et 
teatavat liiki teavet peab eelnevalt 
kontrollima Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„amet”).

kontrollima Euroopa Ravimiamet (edaspidi 
„amet”), kes peab jälgima ravimi 
kõrvaltoime kohta teate saamisele 
järgnevat meetmete võtmist tootja poolt ja 
sellega seotud dokumentatsiooni 
ajakohastamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb teavet, mida pädevad asutused ravimi registreerimisel heaks ei 
kiitnud ja mis tegelikult on „pealesunnitud” teave varjatud kujul. Uuringutealane asjakohane 
teave on toodud pakendi infolehel ja ravimi omaduste kokkuvõttes, mis kuulub heakskiitmiseks 
esitatava registreerimisdokumentatsiooni juurde.

Muudatusettepanek 12

Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel
Anja Weisgerber fraktsiooni PPE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 100g lõikest 1, tuleb kõnealuse 
direktiivi artikli 100b punktis d osutatud 
ravimiinfo esitada ametile kontrollimiseks 
enne teabe jagamist.

1. Erandina direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 100g lõikest 1, tuleb kõnealuse 
direktiivi artikli 100b punktis d osutatud 
ravimiinfo esitada ametile või liikmesriigi 
pädevale asutusele kontrollimiseks enne 
teabe jagamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada liigset bürokraatiat seoses ameti kohustusega 
kontrollida kogu toodete kohta käivat teavet.
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Muudatusettepanek 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 100g lõikest 1, tuleb kõnealuse 
direktiivi artikli 100b punktis d osutatud 
ravimiinfo esitada ametile kontrollimiseks 
enne teabe jagamist.

1. Erandina direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 100g lõikest 1, tuleb kõnealuse 
direktiivi artikli 100b punktis d osutatud 
ravimiinfo esitada ametile kontrollimiseks 
enne teabe kättesaadavaks tegemist.

Or. en

Selgitus

Nimetatud direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seepärast peavad müügiloa omanikud 
tegema reklaamiga mitte seotud teabe ravimite kohta patsientidele ja avalikkusele 
kättesaadavaks „otsimise teel leitavuse” põhimõttest lähtudes, mille puhul 
patsientidel/avalikkusel on vajaduse korral juurdepääs teabele (vastupidiselt 
„pealesundimise” põhimõttele, mille puhul müügiloa omanikud levitavad teavet patsientide ja 
avalikkuse seas).

Muudatusettepanek 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab müügiloa 
omanik ametile jagatava teabe näidise.

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab müügiloa 
omanik ametile kättesaadavaks tehtava
teabe näidise.

Or. en

Selgitus

Nimetatud direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seepärast peavad müügiloa omanikud 
tegema reklaamiga mitte seotud teabe ravimite kohta patsientidele ja avalikkusele 
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kättesaadavaks „otsimise teel leitavuse” põhimõttest lähtudes, mille puhul 
patsientidel/avalikkusel on vajaduse korral juurdepääs teabele (vastupidiselt 
„pealesundimise” põhimõttele, mille puhul müügiloa omanikud levitavad teavet patsientide ja 
avalikkuse seas).

Muudatusettepanek 15
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 60 päeva 
jooksul teatise saamisest.

Or. en

Selgitus

Vastuväite esitamine 60 päeva jooksul võib ameti jaoks osutuda liiga varaseks tähtajaks, eriti 
kuna praegu ei saa prognoosida esitatava teabe hulka. See säte tuleks välja jätta, et vältida 
sellise olukorra tekkimist, kus kooskõlastus antakse automaatselt, kuna amet on taotlustega 
üle koormatud.

Muudatusettepanek 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 60 päeva

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 90 päeva
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jooksul teatise saamisest. Kui amet 
60 päeva jooksul vastuväidet ei esita, 
loetakse teave kooskõlastatuks ja selle võib 
avaldada.

jooksul teatise saamisest, põhjendades 
oma otsust. Kui amet 90 päeva jooksul 
vastuväidet ei esita, loetakse teave 
kooskõlastatuks ja selle võib avaldada.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ravimiameti otsuste põhjendamise kohustus muudab teabe käsitlemise protsessi 
läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Komisjoni kehtestatud 60-päevane tähtaeg müügiloa omanike 
poolt kättesaadavaks tehtud teabele vaikimisi heakskiidu andmiseks näib olevat liiga lühike 
selleks, et amet jõuaks oma ülesandeid korralikult täita. 90-päevane ajavahemik näib olevat 
sobivam, kuna selle jooksul jõuab amet teavet kontrollida ja samal ajal ei takista see 
patsientidel uutest innovaatilistest ravimitest võimalikult kiiresti kasu saada.


