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LÜHISELGITUS

Ravimid aitavad märkimisväärselt kaasa ELi kodanike tervise parandamisele. Kuid neil võib 
olla ka kahjulik mõju, mis Euroopa Komisjoni hinnangul põhjustab ligilähedaselt 5% 
haiglaravi juhtudest (kuna kõiki juhtusid ei registreerita, ei saa siiski anda täpset hinnangut). 
Ravimiohutuse järelevalve karmistamise vajadust aitas mõista rofekoksiibi ehk Vioxxi juhtum 
– 2004. aastal võeti see põletikuvastane ravim turult tagasi, kuna selle kasutamisega kaasnes 
kõrgenenud oht südame-veresoonkonnale (USAs põhjustas see hinnanguliselt üle 30 000 
rabanduse, millest mõned lõppesid surmaga).

Ravimiohutuse järelevalve on protsess ja teadus ravimite ohutuse jälgimiseks, mis hõlmab 
ravimite ohutust käsitlevate andmete kogumist ja haldamist, nende andmete hindamist 
ohutusküsimuste avastamiseks, meetmete võtmist võimalikele ohutusküsimustele 
reageerimiseks, muu hulgas ka teabe andmist nende küsimuste kohta ning järgitud menetluste 
ja saavutatud tulemuste hindamist.

Tsentraliseeritud korras müügiloa saanud ravimite ravimiohutuse järelevalve menetlus on 
sätestatud määruses 726/2004. Siseriikliku müügiloa saanud ravimite ravimiohutuse 
järelevalve menetlus on sätestatud direktiivis 2001/83. Käesolevas arvamuses käsitletakse 
komisjoni muudatusettepanekuid direktiivile 2001/83.

Komisjon kavatseb parandada praegust ravimiohutuse järelevalve süsteemi osalejate rollide 
täpsustamise, menetluste lihtsustamise, läbipaistvuse suurendamise, suhtluse tõhustamise, 
andmete kogumise ja hindamise menetluste täiustamise, sidusrühmade kaasatuse tugevdamise 
ja parimate tavade kindlaksmääramisega.

Kuigi arvamuse koostaja tunneb ettepaneku üle heameelt, leiab ta, et ennekõike tarbijakaitse, 
läbipaistvuse ja andmekaitse küsimustes on veel arenguruumi. Seetõttu teeb ta järgmised 
ettepanekud:

 patsientide teated võivad aidata paremini mõista ravimite kõrvaltoimet, nagu toimus 
siis, kui tänu patsientide teadetele avastati depressioonivastase ravimi paroksetiini 
(Deroxat/Seroxat) enesetapu riski suurendav mõju ning ravi katkestamisel ilmnevad 
ärajäämanähud (elektrilöögilaadsed aistingud peas); 

 tarbijad peaksid esitama oma teated otse riiklikele asutustele. Detsentraliseeritud 
teavitamissüsteemid, mille kaudu riiklikul tasandil koordineeritakse ravimite 
kõrvaltoimeid käsitlevate andmete esitamist üleeuroopalisse andmebaasi (nii 
patsientide, haiglate, tervishoiutöötajate kui ka ravimitootjate poolt), suurendavad 
andmekaitse turvalisust ja tagavad Euroopa tasandil registreeritavate andmete 
kvaliteedi. Läheduspõhimõtte rakendamine võimaldab riiklikel tervishoiuasutustel ka:
- uurida teateid ja lisada neisse vastavalt oma pädevusele väärtusliku teavet,
- saada selge ülevaade nende territooriumil ilmsiks tulnud ravimite kahjulikust 

mõjust,
- teha see teave kättesaadavaks oma riigi elanikele nende emakeeles (nagu see juba

toimub Ühendkuningriigis ja Madalmaades);
 Keskne Euroopa andmebaas Eudravigilance peaks olema tarbijatele ja 

tervishoiutöötajatele täies ulatuses juurdepääsetav. Kui teha kinnitatud teave kergesti 
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kättesaadavaks, aitab see ära hoida ravimite välditavate kõrvaltoimete kordumist. Sel 
moel saab tõhusalt ühtlustada erinevusi teabes, mis on eri liikmesriikides ravimite 
kõrvaltoimete kohta saadaval. Selline üldsuse juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilance on vajalik, et taastada kodanike usk tervishoiuasutuste võimesse rahva 
tervist kaitsta;

 et tõhustada teadete esitamist patsientide poolt ning selleks, et teavitada saaksid ka 
isikud, kellel puudub juurdepääs internetile või kes ei oska seda kasutada, peaks 
teadete edastamiseks olema kasutusel peale interneti veel muud võimalused, näiteks 
post, faks või telefon, nagu see on korraldatud USAs ja Ühendkuningriigis;

 kõik ravimeid käsitlevad hindamisaruanded, mis on olemas siseriiklikus ja 
üleeuroopalises ravimiohutuse järelevalve süsteemis, peaksid olema üldsusele 
kättesaadavad. Ülekaalukate üldiste huvide puhul, näiteks ravimiohutuse järelevalvet 
käsitlevate andmete puhul, tuleb alati tagada andmete täielik avaldamine;

 et tunnustada riiklike asutuste vastutust elanikkonna tervise kaitse eest ning nende 
sõltumatuse tagamise huvides tuleks ravimiohutuse järelevalve süsteeme jätkuvalt 
rahastada riiklikest vahenditest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, 
peaks ravimi omaduste kokkuvõttes ja 
pakendi infolehes olema lühikokkuvõte 
kõige tähtsama teabega ravimi kohta ning 
teabega, kuidas ohtusid miinimumini viia 
ja kuidas kõige rohkem ravimist kasu 
oleks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Komisjon esitab kolme aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ning pärast konsulteerimist 
patsientide ja tarbijate organisatsioonide, 
arstide ja farmatseutide 
organisatsioonide, liikmesriikide ja 
muude huvitatud pooltega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande, mis käsitleb ravimi 
omaduste kokkuvõtete ja pakendi 
infolehtede loetavust ning nende väärtust 
üldsuse ja tervishoiutöötajate jaoks. 
Pärast eelnimetatud teabe analüüsimist 
teeb komisjon vajaduse korral 
ettepanekud ravimi omaduste kokkuvõtete 
ja pakendi infolehtede kujunduse ja sisu 
parandamiseks tagamaks, et need oleksid 
üldsuse ja tervishoiutöötajate jaoks 
väärtuslikud teabeallikad.

Or. en

Selgitus

Ravimite infolehed on endiselt sageli ebaselged ning tarbija jaoks raskesti mõistetavad. 
Euroopa Komisjoni ülesanne on selles küsimuses esitada läbimõeldud ettepanekud, mida on 
eelnevalt arutatud kõikide asjaomaste sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 3

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 

(18) Et arvatavate kõrvaltoimete kohta 
aruannete esitamine oleks lihtsam, peaksid 
müügiloa omanikud teatama sellistest 
kõrvaltoimetest ainult liikmesriikidele ja 
liikmesriigid peaksid teatama sellistest 
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andmebaasi ja andmetöötlusvõrku
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”), 
millele on osutatud määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis d.

kõrvaltoimetest otse ühenduse 
ravimiohutuse järelevalve andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrku (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”), millele on osutatud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 
1 punktis d. Kõik muutused riiklikus 
andmebaasis peaksid viivitamata ja 
automaatselt kajastuma andmebaasis 
Eudravigilance. Andmebaas 
Eudravigilance ja riiklikud andmebaasid 
peaksid olema täielikult 
koostalitlusvõimelised. 

Or. en

Selgitus

Eudravigilance’i süsteemis olevate andmete kõrget kvaliteeti saab tagada ainult sel moel, et 
patsiendid, tervishoiutöötajad ja müügiloa omanikud teavitavad ravimite kõrvaltoimetest 
riiklikke pädevaid asutusi. See võimaldab saada kasu nende asjatundlikkusest ning tunnustab 
nende vastutust rahva tervise kaitsmise eest nii riiklikul kui üleeuroopalisel tasandil. 

Kuid on väga oluline, et patsientidel oleks andmebaasi Eudravigilance andmetele otsene 
juurdepääs. Sellega tagatakse, et kvaliteetne ja üldist huvi pakkuv teave on kergesti 
kättesaadav ja levib kiiresti.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta)1 ega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta)2 kohaldamist. 
Kõrvaltoimete avastamiseks, hindamiseks, 
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mõistmiseks ja vältimiseks, riskide 
identifitseerimiseks ja nendele 
reageerimiseks ning ravimite kasulikkuse 
suurendamiseks rahva tervise kaitsmise 
eesmärgil peaks Eudravigilance’i 
süsteemis olema võimalik töödelda 
isikuandmeid, järgides seejuures ELi 
andmekaitsealaseid õigusakte.
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
2 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Or. en

Selgitus

Ravimite kasutajate isikuandmete töötlemine ravimiohutuse järelevalve eri etappidel peaks 
toimuma vastavalt direktiivis 95/46/EÜ sätestatud andmekaitse põhimõtetele.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt: välja jäetud

a) lisatakse punkt 3a:
„3a. kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“
b) lisatakse järgmine lõik:
„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>.””

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine artikkel 21a: välja jäetud

„Artikkel 21a

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

1) teatavate riskijuhtimissüsteemis 
sisalduvate meetmete võtmine ravimi 
ohutuks kasutamiseks;

2) loasaamisjärgsete 
ohutusuuringute tegemine;

3) IX jaotises sätestatud nõuetest 
rangemate nõuete täitmine seoses 
kõrvaltoime registreerimise või 
kõrvaltoimest teatamisega;
4) muud tingimused või piirangud, 
mis on seotud ravimi ohutu ja tõhusa 
kasutamisega.

Müügiloas sätestatakse tingimuste 
täitmise tähtajad, kui selleks on vajadus. ”

Or. en

Selgitus

See artikkel ei anna mingit täiendavat väärtust. Nende patsientide jaoks, kellel ei ole muid 
ravivõimalusi (näiteks multiresistentse HIVi või vähktõve ravimatute liikide puhul või siis, kui 
olemasolev ravi annab vaid keskpäraseid tulemusi), on ELi tasandil ja liikmesriikides juba 
vastu võetud sätted müügiloa andmise menetluse kiirendamiseks. Kõnealune artikkel võib 
tekitada olukorra, kus müügiloa andmise menetluse kiirendamine ja lihtsustamine muutub 
üldlevinud praktikaks isegi juhtudel, kui ravimi järele ei ole tungivat meditsiinilist vajadust. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Koordineerimisgruppide koosolekute 
üksikasjalikud päevakorrad tuleb 
avalikustada mitte hiljem kui koosolekule 
eelneval päeval. Koordineerimisgruppide 
koosolekute üksikasjalikud protokollid, 
millele on lisatud vastuvõetud otsused 
ning hääletamist käsitlevad üksikasjad ja 
selgitused, kaasa arvatud vähemuse 
seisukohad, tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks ühe kuu jooksul pärast 
koosolekute toimumist.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalves peaks otsuste langetamine olema täiesti läbipaistev, et tagada 
kõikidele sidusrühmadele täielik teave, eriti selleks, et taastada patsientide ja kodanike usk 
tervishoiuasutuste vastutusse. 

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 59 lõiget 1 muudetakse järgmiselt: välja jäetud

a) lisatakse punkt aa:
„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“
b) lisatakse teine ja kolmas lõik 
järgmises sõnastuses:
„Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
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esitatakse musta piirjoonega kastis. Uut 
või muudetud teksti esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähis ja 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>”. ”

Or. en

Selgitus

Kavandatav kokkuvõte olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada, tuleks tagasi lükata, sest olulisema teabe kontseptsioon on eksitav ja sellest 
võib valesti aru saada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 65 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 65 lisatakse järgmine punkt g: välja jäetud

„g) artikli 11 lõike 3 punktis a ja artikli 59 
lõike 1 punktis aa sätestatud kokkuvõte 
olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, 
et ravimit ohutult ja tõhusalt kasutada.”

Or. en

Selgitus

Kavandatav kokkuvõte olulisemast teabest, mis on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada, tuleks tagasi lükata, sest olulisema teabe kontseptsioon on eksitav ja sellest 
võib valesti aru saada.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid: Liikmesriigid:

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,
haiglad, farmatseudid ja teised 
tervishoiutöötajad teavitaksid riiklikke 
pädevaid asutusi arvatavatest 
kõrvaltoimetest;

Or. en

Selgitus

Riiklike asutuste ülesanne on tagada kõikide asjakohaste andmete kvaliteet ja hädavajalikud 
järelmeetmed.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) tagavad, et üldsust teavitatakse 
aegsasti teatava ravimi kasutamisega 
seotud ravimiohutusküsimustest;

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiibi kohaldamiseks peaks ravimiohutuse järelevalvega seotud teave jõudma 
tervishoiutöötajate ja patsientideni võimalikult kiiresti.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – esimene lõik – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) tagavad, et teave ravimite kõrvaltoime 
kohta tehakse üldsusele kiiresti 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiibi kohaldamiseks peaks ravimiohutuse järelevalvega seotud teave jõudma 
tervishoiutöötajate ja patsientideni võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 105 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene lõik ei keela liikmesriikide 
pädevatel asutustel müügiloa omanikelt 
nimetatud toimingute eest tasu võtta

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklikud asutused vastutavad ravimiohutuse järelevalve rahastamise eest, kuna nende 
ülesanne on kaitsta rahva tervist ning väljastada müügilube.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee ja koordineerimisgrupi 
koosolekute päevakorrad ja 
üksikasjalikud protokollid.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteem peaks olema täiesti läbipaistev, et tagada kõikidele 
sidusrühmadele täielik teave, ning eriti selleks, et taastada patsientide ja kodanike usk 
tervishoiuasutuste vastutusse. 

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikud peavad 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.

Müügiloa omanikud esitavad
elektroonilisel teel riiklikele pädevatele 
asutustele teabe kõikide nende 
territooriumil ilmnevate raskete 
kõrvaltoimete kohta 15 päeva jooksul 
pärast teate kättesaamist või, kui sellist 
teadet ei ole esitatud, pärast kuupäeva, mil 
asjaomane müügiloa omanik sai tõsiste 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

Or. en
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Selgitus

Müügiloa omanikud on kohustatud edastama riiklikele asutustele teavet võimalikult kiiresti, et 
riiklikel asutustel oleks selge ülevaade nende territooriumil ilmnenud kõrvaltoimetest ning et 
nad saaksid kooskõlas ettevaatusprintsiibiga teha rahva tervise kaitseks vajalikke otsuseid 
ilma liigse viivitamiseta.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel sisestama teabe kõikide ühenduses 
ilmnevate arvatavate kergemate 
kõrvaltoimete kohta andmebaasi 
Eudravigilance 90 päeva jooksul pärast 
teate saamist või, kui sellist teadet ei ole 
esitatud, pärast kuupäeva, mil asjaomane 
loa omanik sai kergemate kõrvaltoimete 
ilmnemisest teada.

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel esitama riiklikele pädevatele 
asutustele teabe kõikide arvatavate 
kergemate kõrvaltoimete kohta.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikud on kohustatud edastama riiklikele asutustele teavet võimalikult kiiresti, et 
neil oleks selge ülevaade nende territooriumil ilmnenud kõrvaltoimetest ning et nad saaksid 
kooskõlas ettevaatusprintsiibiga teha rahva tervise kaitseks vajalikke otsuseid ilma liigse 
viivitamiseta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tutvuvad kõrvaltoimete 4. Liikmesriikide pädevad asutused
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kohta esitatud teadetega andmebaasi 
Eudravigilance kaudu ning hindavad 
müügiloa omanikelt saadud andmete 
kvaliteeti. Nad kaasavad mis tahes neile 
saadetud teadete järelevalvesse vastavalt 
vajadusele patsiente ja tervishoiutöötajaid 
ning nõuavad müügiloa omanikelt selliste 
teadete puhul järelmeetmete võtmist.
Müügiloa omanikud peavad andmebaasi 
Eudravigilance esitama järelmeetmete 
käigus saadud teabe.

tutvuvad kõrvaltoimete kohta esitatud 
teadetega andmebaasi Eudravigilance 
kaudu ning hindavad müügiloa omanikelt 
saadud andmete kvaliteeti. Nad kaasavad 
mis tahes neile saadetud teadete 
järelevalvesse vastavalt vajadusele 
patsiente ja tervishoiutöötajaid ning
võtavad selliste teadete puhul
järelmeetmeid. Müügiloa omanikud
esitavad pädevatele asutustele
järelmeetmete käigus saadud teabe.

Or. en

Selgitus

Riiklike asutuste ülesanne on tagada kõikide asjakohaste andmete kvaliteet ja hädavajalikud 
järelmeetmed.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikidel ja üldsusel on 
andmebaasi Eudravigilance kaudu 
juurdepääs teistes liikmesriikides 
ilmnenud kõrvaltoimete kohta esitatud 
teadetele.

Or. en

Selgitus

Euroopa ravimiohutuse järelevalve andmebaas peaks olema täiesti läbipaistev, et teave 
jõuaks õigeaegselt kõikide sidusrühmade ja ka patsientideni. Sel moel saab ka tõhusalt 
ühtlustada erinevusi teabes, mis on eri liikmesriikides ravimite kõrvaltoimete kohta saadaval.
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Muudatusettepanek 19

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, 
haiglad ja patsiendid, müügiloa omanikud 
ning ravivigadest teatamise ja nende 
vältimise programmid.

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

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest teatatakse ravimite riiklike 
veebiportaalide ning kõigi muude 
asjakohaste vahendite kaudu.

Or. en

Selgitus

Riiklike asutuste ülesanne on tagada kõikide asjakohaste andmete kvaliteet ja hädavajalikud 
järelmeetmed.

Muudatusettepanek 20

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 
nõuandekomitee võtab muudetud või 
muutmata hindamisaruande vastu oma 
esimesel istungil pärast lõikes 2 osutatud 
müügiloa omanike märkuste esitamiseks 
määratud ajavahemiku lõppu.

See hindamisaruanne avaldatakse 
viivitamata Euroopa ravimiohutuse 
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veebiportaali kaudu.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteem peaks olema täiesti läbipaistev, et tagada kõikidele 
sidusrühmadele täielik teave ning eriti selleks, et taastada patsientide ja kodanike usk 
tervishoiuasutuste vastutusse. 

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete hindamist otsustavad
pädevad asutused, kas on vaja võtta 
meetmeid seoses asjaomase ravimi 
müügiloas sätestatud tingimustega.

Riiklikud pädevad asutused otsustavad, kas 
seoses asjaomase ravimi müügiloas 
sätestatud tingimustega on vaja võtta 
meetmeid.

Pädevad asutused kas säilitavad, 
muudavad, peatavad või tühistavad 
müügiloa vastavalt vajadusele.

Riiklikud pädevad asutused kas säilitavad, 
muudavad, peatavad või tühistavad 
müügiloa vastavalt vajadusele.

Nende otsused tehakse üldsusele 
viivitamata kättesaadavaks. Kui 
müügiluba on ravimiohutuse järelevalve 
põhjustel muudetud, avaldavad riiklikud 
pädevad asutused või referentliikmesriik 
kohe vastava ravimi ajakohastatud 
hindamisaruande või üksikasjaliku 
aruande muutmise kohta. 

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteem peaks olema täiesti läbipaistev, et tagada kõikidele 
sidusrühmadele täielik teave, ning eriti selleks, et taastada patsientide ja kodanike usk 
tervishoiuasutuste vastutusse. 
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiamet avaldab artiklites 107b ja 107l 
osutatud soovitused, arvamused ja otsused 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 
kaudu.

Ravimiamet avaldab artiklites 107b ja 107l 
osutatud perioodilised ajakohastatud 
ohutusaruanded, teaduslikud hinnangud 
ravimi riski ja kasulikkuse vahekorra 
kohta, soovitused, arvamused ja otsused 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteem peaks olema täiesti läbipaistev, et tagada kõikidele 
sidusrühmadele täielik teave, ning eriti selleks, et taastada patsientide ja kodanike usk 
tervishoiuasutuste vastutusse. 


