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LÜHISELGITUS

Käesolevad kaks ettepanekut (määrus ja direktiiv) käsitlevad ravimiohutuse järelevalvet, mis 
on praegu väga päevakajaline teema. Vaidlused kiirmenetluse alusel turule lastud AH1N1 
gripi vastase vaktsiini teemal annavad tunnistust sellest, et kodanikud on kaotanud usu 
ametkondade võimesse tagada nende kaitse. Äsjase uurimuse kohaselt ei kavatse 61% 
Prantsusmaa arstidest end vaktsineerida lasta. See näitab veel kord, et Euroopa Liit vajab –
kui vajab – oma kodanike rahustamiseks ja kaitsmiseks tõhusat ravimiohutuse järelevalve 
poliitikat.

Kahjuks on viimastel aastatel esinenud mitu juhtumit, mille puhul tavapärase menetluse 
läbimise järel turule lubatud ravimid on põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid:

– rofekoksiib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): põletikuvastane ravim, mis pole ibuprofeenist 
tõhusam, kuid mis põhjustas tuhandeid surmaga lõppenud südameinfarkte; müügiluba anti 
välja 1999. aastal ja ravim kõrvaldati turult 2004. aastal;
– paroksetiin: antidepressant (Deroxat®, Seroxat®), mis suurendas enesetapuriski;
– rimonabant (Acomplia®): rasvumisvastane ravim, mis lasti turule piisava hindamiseta ja 
kõrvaldati Euroopa turult poolteist aastat hiljem.

Mitmed kohtuasjad on näidanud, et ravimifirmad püüavad võimalikult kaua varjata teavet 
oma ravimite negatiivse toime kohta, sest selline teave võib läbimüüki vähendada.

Kõigil neil juhtudel selgitati välja, et otsustamisprotsessi aeglus ja teabe varjamine negatiivse 
toime kohta oli patsientidele kahjulik. 

Selliste kõrvaltoimete hind on inimelude seisukohalt vastuvõetamatu; ka rahalised kulud on 
ülisuured ja need kulud peab tasuma kogu ühiskond, sest ravimite kõrvaltoimed põhjustavad 
5% haiglaravi juhtudest ja 5% haiglapatsientidest surmajuhtumitest. 

Kõigepealt hindamine, siis järelevalve ja ravimialane teave ning lõpuks turuleviimine

Enne müügiloa andmist tuleb ravimeid hinnata. Selleks kasutatakse piiratud aja jooksul 
valitud patsientide rühma. Ravimiohutuse järelevalve ülesanne on täiendada meie teadmisi 
ravimite kõrvaltoimetest, et piirata elanikkonnale põhjustatavaid kahjusid.

Raportöör kardab, et määrus nõrgendab ravimiohutuse järelevalve süsteemi, selle asemel et 
seda tugevdada, mis tuleneb järgmistest asjaoludest: 

1. Riskijuhtimiskavad ja muud loasaamise järgsed uuringud võivad toimida tagatisena, mille 
põhjal leevendatakse hindamist enne müügiloa andmist. See peab jääma erandiks. 

2. Riiklikest vahenditest rahastamise kohustuse lõpetamine ähvardab muuta ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi üksnes ravimifirmadele teenuse osutamise vahendiks. Raportöör 
seevastu teeb ettepaneku tugevdada sõltumatuid riiklikke ja piirkondlikke ravimiohutuse 
järelevalvesüsteeme. 
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3. Firmade mõjujõu suurenemine andmete kogumisel, analüüsimisel ja tõlgendamisel tekitab 
vastuvõetamatu huvide konflikti. Firmad peavad saama osaleda kõrvaltoimete uurimises, aga 
seda ametkondade järelevalve all ja mitte mingil juhul monopoliseisundis.

4. Kord, mille kohaselt andmed kogutakse otse ülimahukasse elektroonilisse andmebaasi 
Eudravigilance, ei võimalda tagada Eudravigilance’i sisu kvaliteeti. Raportöör teeb 
ettepaneku, et Eudravigilance’i sisestaksid andmeid üksnes liikmesriikide ravimiohutuse 
järelevalveasutused (patsiendid ja ravimifirmad ei tohiks andmeid otse sisestada, sest see võib 
tekitada liigset „taustamüra”, mis muudaks andmed kasutamiskõlbmatuks).

5. Üldsuse ja sõltumatute ekspertide juurdepääs Eudravigilance’i andmebaasile on väga 
piiratud. Ravimiohutuse järelevalve andmete läbipaistvus on hädavajalik selleks, et taastada 
kodanike usaldus tervishoiuasutuste vastu. 

Mõned ettepanekud on veel liiga tagasihoidlikud ja neid tuleb tõhustada:

1. Euroopa riskijuhtimise nõuandekomitee (PRAAC) ametlik asutamine, ilma et sel oleks 
tegelikult rohkem pädevust või autonoomiat kui praegusel ravimiohutuse järelevalve 
töörühmal, ei anna olulist lisaväärtust.

2. Ravimiohutuse järelevalvealane teave on endiselt läbipaistmatu: näiteks juurdepääsu 
puudumist perioodilistele ajakohastatud ohutusaruannetele põhjendatakse ärisaladusega. 
Perioodilised ajakohastatud ohutusaruanded ja kõik hindamisaruanded tuleb viivitamata 
avalikustada. 

Kokkuvõttes tuleb teha järgmist:

 tõhustada kriteeriume, mille alusel saaks müügiloa anda kindlamatel alustel ja 
milles oleks nõue, et uus ravim tooks tõepoolest kaasa ravikvaliteedi paranemise; 
kiirmenetlus ei tohi saada üldkasutatavaks; 

 tagada ravimiohutuse järelevalve andmete kvaliteet; 
 tagada vahendid tõhusaks ravimiohutuse järelevalveks riiklikul tasandil;
 suurendada läbipaistvust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ravimiameti peamised ülesanded, mis 
on sätestatud määruses (EÜ) nr 726/2004, 
peaksid alles jääma ja neid tuleks edasi 
arendada, eelkõige pidades silmas 
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrgu
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”) 
haldamist ning liikmesriikide 
ravimiohutusalase teabeedastuse 
koordineerimist.

(4) Ravimiameti peamised ülesanded, mis 
on sätestatud määruses (EÜ) nr 726/2004, 
peaksid alles jääma ja neid tuleks edasi 
arendada, eelkõige pidades silmas 
ühenduse ravimiohutuse järelevalve 
andmebaasi ja andmetöötlusvõrgu
(edaspidi „andmebaas Eudravigilance”)
haldamist ning liikmesriikide 
ravimiohutusalase teabeedastuse 
koordineerimist ja üldsuse teavitamist 
ohutusküsimustes.

Selgitus

Tarbijatel on õigus saada ravimiohutuse järelevalve ning oma ravimite riski ja kasulikkuse 
vahekorra kohta rohkem teavet. Ravimiametil kui usaldusväärsel ja sõltumatul infoallikal on 
siin täita oluline osa.

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 

(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 
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andmebaasile; vajalikus ulatuses 
juurdepääs tuleks tagada ka müügiloa 
omanikele ja üldsusele.

müügiloa omanike esitatud aruannetest. 
Et tagada teabe kõrge kvaliteet, peaksid 
liikmesriigid toetama riiklike ja 
piirkondlike ravimiohutuskeskuste 
asjatundlikkuse arendamist. Riiklikud 
pädevad asutused peaksid saama nendest 
keskustest aruanded ja seejärel edastama 
andmed andmebaasi Eudravigilance. 
Liikmesriikidel, ravimiametil ja komisjonil 
peaks olema täielik juurdepääs kõnealusele 
andmebaasile; vajalikus ulatuses 
juurdepääs tuleks tagada ka müügiloa 
omanikele ja üldsusele.

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 
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. 
Komitees tegutsevad teaduseksperdid 
peaksid olema sõltumatud nii 
müügilubade omanike kui ka ravimiameti 
suhtes, eelkõige kui tehakse ravimite 
ohutusuuringuid.

Selgitus

On soovitav tagada, et eksperdid oleksid täiesti sõltumatud, arvestades et lubade andjatel ei 
ole soovi ravimeid turult tagasi kutsuda, kui nad on need heaks kiitnud.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahva tervise kaitset silmas pidades 
tuleks ravimiameti sooritatavaid 
ravimiohutuse järelevalve toiminguid 
piisaval määral rahastada. Tuleks 
sätestada, et ravimiohutuse järelevalve 
toimingute piisavaks rahastamiseks võib 
müügilubade omanikelt tasu võtta. Sellisel 
viisil kogutud rahalised vahendid peaksid 
olema haldusnõukogu pideva järelevalve 
all, et tagada ravimiameti sõltumatus.

(11) Rahva tervise kaitset silmas pidades 
tuleks ravimiameti sooritatavaid 
ravimiohutuse järelevalve toiminguid 
piisaval määral rahastada.

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) Kolme aasta jooksul pärast müügiloa 
saanud uue ravimi turule lubamist või 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.

Selgitus

Erihoiatused kõigi uute müügiloa saanud toodete ja intensiivselt jälgitavate ravimite kohta 
aitavad nii tervishoiutöötajatel kui ka patsientidel teha kindlaks need uued müügiloaga 
tooted, mis on turul olnud alla kolme aasta, ning suurendavad nende teadlikkust võimalikest 
kõrvaltoimetest teatamise kohta.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995 
direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta)1

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000 määruse (EÜ) nr 45/2001 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta)2 kohaldamist. 
Kõrvaltoimete tuvastamiseks, 
hindamiseks, mõistmiseks ja 
ennetamiseks ning riskide 
kindlakstegemiseks ja vähendamiseks ja 
ravimite kasulikkuse suurendamiseks 
rahvatervise kaitse eesmärgil peaks olema 
võimalik süsteemis Eudravigilance 
isikuandmeid töödelda, järgides samas 
ELi andmekaitsealaseid õigusakte. 
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
2 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Selgitus

Ettepanek hõlmab äärmiselt tundlikku isiklikku teavet, mis peaks olema täiesti kaitstud. Vt ka 
Euroopa andmekaitseinspektori 2009. aasta aprillis esitatud arvamust.

Muudatusettepanek 7

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

Selgitus

Ettepanekus tuleks teha läbiv muudatus. Ettepanekuga luuakse ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee ja antakse talle olulised ravimiohutuse järelevalve alased ülesanded, kuid 
üksnes nõuandev roll ja vähe otsustusõigust. Komitee rolli tuleks tugevdada ja see peaks 
kajastuma tema nimes.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 10 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Müügiloa omaniku antud selgituste 
põhjal teeb komisjon otsuse, kas nõue 
tühistada või seda kinnitada. Kui komisjon 
nõuet kinnitab, tuleb müügiluba muuta ja 
lisada sellesse müügiloa omamise 
tingimusena kõnealune nõue ning 
ajakohastada asjakohasel viisil 
riskijuhtimissüsteemi.

3. Müügiloa omaniku antud selgituste 
põhjal teeb komisjon otsuse, kas nõue 
tühistada või seda kinnitada. Kui komisjon 
nõuet kinnitab, tuleb müügiluba muuta ja 
lisada sellesse müügiloa omamise 
tingimusena kõnealune nõue ning 
ajakohastada asjakohasel viisil 
riskijuhtimissüsteemi. Igal juhul peab 
komisjon nii nõude kinnitamise kui ka 
tühistamise korral oma otsuse põhjust 
üksikasjalikult selgitama ja otsus 
registreeritakse nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 14 – lõige 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Erandlikel asjaoludel ning pärast 
taotlejaga konsulteerimist võib loa andmise 
siduda nõudega, et taotleja peab täitma 
teatavad tingimused, mis on eelkõige 
seotud kõnealuse ravimi ohutusega, 
pädevate asutuste teavitamisega kõigist 
selle kasutamisega seotud vahejuhtumitest 
ja võetavate meetmetega. Sellise loa võib 
anda üksnes juhul, kui taotleja suudab 
näidata, et objektiivsetel ja tõendatavatel 
põhjustel ei ole tal võimalik esitada 
täielikke andmeid kõnealuse ravimi 
tõhususe ja ohutuse kohta tavapärastes 
kasutustingimustes; nimetatud loa 
andmine peab toetuma ühele direktiivi 
2001/83/EÜ I lisas sätestatud 
põhjendustest. Loa pikendamine seotakse 
nimetatud tingimuste iga-aastase 
läbivaatamisega.

8. Erandlikel asjaoludel ning pärast 
taotlejaga konsulteerimist võib loa andmise 
siduda nõudega, et taotleja peab sisse viima 
konkreetsed menetlused, mis on eelkõige 
seotud kõnealuse ravimi ohutusega, 
pädevate asutuste teavitamisega kõigist 
selle kasutamisega seotud vahejuhtumitest 
ja võetavate meetmetega. Sellise loa võib 
anda üksnes objektiivsetel ja tõendatavatel 
põhjustel ning see peab toetuma ühele 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisas sätestatud 
põhjendustest. Loa pikendamine seotakse 
nimetatud tingimuste iga-aastase 
läbivaatamisega.

Selgitus

Kehtiva õigusakti sõnastus tagab rangemad kriteeriumid ja tarbijate tõhusama kaitse 
müügilubade ennatliku väljaandmise ohu eest.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kannab hoolt nimekirja 
ajakohastamise eest. 

Amet kannab hoolt nimekirja 
ajakohastamise eest. Nimekirja kantud 
ravimid peavad olema sellisena pakendil 
selgelt tuvastatavad, sest see on 
patsientide ja tervishoiutöötajate jaoks 
lisaks nimekirjale täiendav teabeallikas.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet loob koostöös liikmesriikide ja 
komisjoniga andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrgu (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”) ning hoiab seda käigus; 
andmebaasi eesmärk on koguda ühenduses 
loa saanud ravimite ohutuse järelevalvega 
seotud teavet ja võimaldada pädevatel 
asutustel ühel ja samal ajal selle teabega 
tutvuda ning seda jagada.

1. Amet loob koostöös liikmesriikide ja 
komisjoniga andmebaasi ja 
andmetöötlusvõrgu (edaspidi „andmebaas 
Eudravigilance”) ning hoiab seda käigus; 
andmebaasi eesmärk on koguda ühenduses 
loa saanud ravimite ohutuse järelevalvega 
seotud teavet ja võimaldada pädevatel 
asutustel ühel ja samal ajal selle teabega 
tutvuda ning seda jagada. Liikmesriigid 
peaksid toetama riiklike ja piirkondlike 
ravimiohutuskeskuste asjatundlikkuse 
arendamist. Riiklikud pädevad asutused 
peaksid saama nendest keskustest 
aruanded ja seejärel edastama andmed 
andmebaasi Eudravigilance.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet teeb tervishoiutöötajaid, patsiente ja 
tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
koostööd, et määratleda „sobiv 
juurdepääsu tasand.“

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vastavate sidusrühmadega välja 
struktureeritud standardsisu, -vormid ja -
menetlused, mille abil tervishoiutöötajad ja 
patsiendid saavad teatada ravimi arvatavast 
kõrvaltoimest ning mis võimaldavad 
jälgida ELi territooriumil välja kirjutatud, 
välja antud ja müüdud bioloogilisi 
ravimeid.

Patsientidele mõeldud vormid peavad 
olema kavandatud vastavalt tehniliste 
kriteeriumidele, mis on kooskõlas 
avalikkuse jaoks mõistatava selge 
struktuuri ja lihtsustatud keelekasutuse 
põhimõttega; vormid peavad olema 
kättesaadavad internetist ja apteekidest.
Vormid peavad sisaldama teavet, mis 
võimaldab apteekidel või patsientidel 
endal saata asutustele teateid posti või 
faksi teel, või elektrooniliselt.

Selgitus

Usaldusväärseks ravimiohutuse järelevalveks on eluliselt tähtis täpselt teada, milline toode 
on seotud ravimi arvatava kõrvaltoime juhtumiga. Muudatusettepaneku eesmärgiks on, et 
amet arendaks välja standardse ja kasutajasõbraliku sisu, vormi ja menetlused, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saaksid kõrvaltoimete juhtumitest teatada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tagada ELi territooriumil välja 
kirjutatavate, välja antavate ja müüdavate 
bioloogiliste ravimite jälgitavus, peavad 
standardvormid ja -menetlused sisaldama 
müügiloa omaniku nime, ravimi 
rahvusvahelist mittekaubanduslikku 
nimetust, ravimi nime vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 20 toodud
mõistele ning partii numbrit.
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Selgitus

Kuna biotehnilised ravimid erinevad tavapärastest ravimitest selle poolest, et nad on „elusad 
tooted”, tuleks kehtestada eraldi reeglid selle kohta, millist teavet tervishoiutöötajad peavad 
ravimi kõrvalmõju korral andma, et tagada ravimi jälgitavus ja kindlaks teha kõrvaltoime 
põhjus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 26 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kokkuvõte igast käesoleva määruse 
artikli 56 lõike 1 punktides a ja aa 
nimetatud komiteede ja 
koordineerimisgrupi koosolekust, kus 
käsitletakse ravimiohutuse küsimusi;

(2) käesoleva määruse artikli 56 lõike 1 
punktides a ja aa nimetatud komiteede ja 
koordineerimisgrupi ravimiohutuse 
küsimusi käsitlevate koosolekute 
päevakorrad ja protokollid koos 
vastuvõetud otsustega, hääletamise 
üksikasjade ja selgitustega, kaasa arvatud 
vähemuse arvamused;

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2004/27/EÜ artiklile 126b „tagavad liikmesriigid, et pädev asutus 
muudab avalikkusele kättesaadavaks enda ja oma komiteede töökorra, oma koosolekute 
päevakorrad ja protokollid koos vastuvõetud otsustega, hääletamise üksikasjade ja 
selgitustega, kaasa arvatud vähemuse arvamused”. Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimite 
amet (FDA) juba järgib sellist korda, aga Euroopas pole seda kasutatud.

Muudatusettepanek 16

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. Ravimiohutuse järelevalve komitee 
hindab teaduslikult ravimi riskide ja 
kasulikkuse vahekorda, võttes aluseks 
kogu kättesaadava teabe, sealhulgas 
perioodilised ajakohastatud 
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ohutusaruanded ja andmebaasis 
Eudravigilance registreeritud andmed.

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 ravimite riski-kasumlikkuse 
vahekorra kohta ja edastab selle müügiloa 
omanikule.

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

Müügiloa omanik võib esitada
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.

Ravimiohutuse järelevalve komitee võtab 
muudetud või muutmata hindamisaruande 
vastu oma esimesel istungil pärast
müügiloa omanikule märkuste esitamiseks 
ettenähtud ajavahemiku lõppu, võttes 
arvesse esitatud märkusi.

Kõnealune hindamisaruanne avaldatakse 
viivitamata Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaalis alates [märkida täpne 
kuupäev: 18 kuud pärast artiklis 3 
nimetatud kuupäeva].

Selgitus

Ettekandja koostab teadusliku hindamisaruande, võttes aluseks ettevõtete edastatud andmed 
(perioodilised ajakohastatud ohutusaruanded ning müügiloajärgsete kliiniliste katsete ja 
uuringute tulemused), aga ka liikmesriikide ravimiohutuse järelevalvesüsteemide edastatud 
andmed (eelkõige tervishoiutöötajate ja patsientide teadaanded).

Muudatusettepanek 17

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 
müügiloa allesjätmise, muutmise, 

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

Muudatusettepanek 18

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.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni nõudmisel osaleb amet koostöös 
liikmesriikidega ravimiohutuse järelevalve 
tehniliste meetmete rahvusvahelises 
ühtlustamises ja standardimises. 

Komisjoni nõudmisel osaleb amet koostöös 
liikmesriikidega ja kõigi huvitatud 
pooltega ravimiohutuse järelevalve 
tehniliste meetmete rahvusvahelises 
ühtlustamises ja standardimises. 
Kõnealustes toimingutes lähtutakse 
patsientide vajadustest ja teaduslikust 
perspektiivist.

Selgitus

 Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla direktiivi 2001/83/EÜ artikli 108 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 20

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

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 järelevalve komitee, 
mille ülesandeks on tsentraliseeritud 
korras müügiloa saanud ravimite
loasaamisjärgne hindamine 
ravimiohutuse järelevalve seisukohast;

Selgitus

Kõnealusel komiteel peaks olema soovituste tegemisel sama suured volitused nagu 
müügilubade väljastamise eest vastutaval Euroopa komiteel (inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komitee). Pärast liikmesriikides komitee järelevalve all (ettekandjate ja 
kaasettekandjate süsteemid) tehtud hinnangute analüüsimist ja arutamist peab komiteel olema 
õigus esitada otse Euroopa Komisjonile müügiloa tühistamise või muutmise otsus, ilma et 
müügiloa väljastamise komiteed (inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee või 
koordineerimisgrupp) peaksid eestkostjana tegutsema. 

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee koosseis on järgmine:

1. Ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee 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) kaks täiendavat liiget ja kaks 
asendusliiget, kellest üks on 
tervishoiutöötajate ja teine patsientide 
esindaja, kelle nimetab komisjon pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
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avaliku osalemiskutse alusel.
Liikmesriik võib pakkuda oma kohta 
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.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 62 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edastavad ametile ekspertide 
nimed, kellel on ravimihindamise 
kogemusi ning kes saavad osaleda artikli 
56 lõikes 1 nimetatud komiteede 
töörühmade ja teadusnõuanderühmade 
tegevuses, märkides nende kvalifikatsiooni 
ja konkreetse erialateadmiste valdkonna.

Liikmesriigid edastavad ametile ekspertide 
nimed, kellel on ravimihindamise 
kogemusi ning kes saavad osaleda artikli 
56 lõikes 1 nimetatud komiteede 
töörühmade ja teadusnõuanderühmade 
tegevuses, märkides nende kvalifikatsiooni 
ja konkreetse erialateadmiste valdkonna 
ning ravimifirmadest sõltumatuse astme. 

Selgitus

Paljud juhtumid, mil otsuseid on muudetud pärast uue „ekspertgrupi” loomist, tõstatavad 
küsimuse nende ekspertide seotusest ravimifirmadega. Huvide deklaratsioonist ei piisa 
pingete kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 67 – lõige 4
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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. Nende 
toimingute jaoks eraldatakse piisavalt 
riiklikke vahendeid, mis on antud 
ülesannetega vastavuses.

Selgitus

Huvide konfliktide vältimiseks on oluline, et ravimiohutuse järelevalvet rahastatakse riiklikest 
vahenditest. Lõike 4 endine tekst tuleks säilitada.
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