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Muudatusettepanek 33
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja tahtmatut
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
kõrvaltoimeid, mis on tingitud 
ravimisvigadest ja toote omaduste kohta 
koostatud heakskiidetud kokkuvõttes 
nimetamata kasutusaladest, sealhulgas 
ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest. 

(5) Selguse mõttes tuleks muuta 
kõrvaltoime määratlust, nii et see ei 
hõlmaks mitte ainult mürgist ja soovimatut
kõrvaltoimet, mis tuleneb ravimi lubatud 
tarbimisest normaalses annuses, vaid ka 
mürgist ja soovimatut kõrvaltoimet, mis 
on tingitud ravimisvigadest ja toote 
omaduste kohta koostatud heakskiidetud 
kokkuvõttes nimetamata kasutusaladest, 
sealhulgas ravimite väärkasutusest ja 
kuritarvitamisest.  

Or. de

Selgitus

Kõrvaltoime määratlus hõlmab igasugust väärkasutusest, sealhulgas ravimisvigadest tingitud 
soovimatut mõju. Direktiivi eesmärk ei ole siiski anda teavet ravimisvigadest üldiselt, vaid
üksnes neist vigadest, millel on soovimatu mõju.

Muudatusettepanek 34
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et vajadusel oleks võimalik koguda 
täiendavaid andmeid müügiloa saanud 
ravimite ohutuse kohta, tuleks pädevatele 
asutustele anda volitused nõuda müügiloa 
omanikult kas loa andmise ajal või hiljem 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
korraldamist ning see nõue tuleks seada 

(8) Et vajadusel oleks võimalik koguda 
täiendavaid andmeid müügiloa saanud 
ravimite ohutuse kohta, tuleks pädevatele 
asutustele anda volitused nõuda müügiloa 
omanikult kas loa andmise ajal või hiljem 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
korraldamist ning see nõue tuleks seada 
müügiloa saamise tingimuseks. Kui 



PE438.514v01-00 4/25 AM\804142ET.doc

ET

müügiloa saamise tingimuseks. müügiloa saamise tingimused ei ole 
määratud tähtajaks täidetud, peaks 
pädevatel asutustel olema õigus ja 
vajalikud vahendid müügiloa 
viivitamatuks peatamiseks või 
tühistamiseks.

Or. pt

Selgitus

Kogemused näitavad, et paljud ettevõtted, kellelt nõuti loa saamise järel ohutusuuringute 
korraldamist, ei teinud seda. Seetõttu puudub arstidel ja patsientidel kindlus selles, kas 
mõningatel näiteks vähi ja südamehaiguste raviks kasutatavatel olulistel ravimitel ikka on 
kasulik toime.  Seetõttu on väga tähtis kehtestada õigusaktides rangemad nõuded, mis 
tagaksid, et farmaatsiaettevõtjad viiksid lubatud uuringud lõpule.

Muudatusettepanek 35
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena. 

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Tuleb astuda samme 
selle tagamiseks, et ravimiohutuse 
järelevalve korra tugevdamine ei viiks 
enneaegsele müügilubade andmisele.
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks 
kutsuda üles, et nad teataksid kõikidest 
selliste ravimite arvatavatest 
kõrvaltoimetest, ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
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pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena. 

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole täpselt öeldud, millises vormis tuleb patsiente teavitada.
Muudatusettepanekuga selgitatakse seda.

Muudatusettepanek 36
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

(9) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või on kõnealuse 
ravimi suhtes esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
intensiivselt jälgida. Sellega seoses on 
tähtis, et ravimiohutuse järelevalve korra 
täiustamine ei viiks ravimite müügilubade 
enneaegsele väljastamisele. Patsiente ja 
tervishoiutöötajaid tuleks kutsuda üles, et 
nad teataksid kõikidest selliste ravimite 
arvatavatest kõrvaltoimetest, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) loodud Euroopa 
Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. de



PE438.514v01-00 6/25 AM\804142ET.doc

ET

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve kord ei tohiks tuua kaasa ravimite müügilubade enneaegset 
väljastamist.

Muudatusettepanek 37
Jorgo Chatzimarkakis

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. 

(10) Et tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid kiiresti kõige tähtsama teabe 
ravimite kohta, mida nad kasutavad, peaks 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi 
infolehes olema lühikokkuvõte ravimi 
kasulikust ja võimalikust mürgisest 
toimest ning täiendavad juhised ravimi 
ohutuks ja tulemuslikuks kasutamiseks. 

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole täpselt öeldud, millises vormis tuleb patsiente teavitada.
Muudatusettepanekuga selgitatakse seda.

Muudatusettepanek 38
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Komisjon peaks koheselt, koostöös 
EMEAga ning pärast konsulteerimist 
patsientide ja tarbijate organisatsioonide, 
arstide ja farmatseutide 
organisatsioonide, ravikindlustus-
organisatsioonide, liikmesriikide ja 
muude huvitatud pooltega esitama 
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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 
peaks komisjon vajaduse korral tegema 
ettepanekud ravimi omaduste kokkuvõtete 
ja pakendi infolehtede kujunduse ja sisu 
parandamiseks, tagamaks, et need on 
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 kõigi asjaomaste huvigruppidega.

Muudatusettepanek 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu
vastureaktsioon ravimi toimele.

11) Ravimi kõrvaltoime: mürgine ja 
soovimatu vastureaktsioon ravimi toimele.

Or. de

Selgitus

Kõrvaltoime mõiste tuleks asendada täpsema, rahvusvaheliselt tunnustatud mõistega “ravimi 
kõrvaltoime”, mida kasutavad eksperdid. Redaktsiooniline märkus: muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral tuleb vastavalt muuta direktiivi ülejäänud teksti ja määruse (EÜ) nr 
726/2004 teksti.
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Muudatusettepanek 40
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Arvatav kõrvaltoime: kõrvaltoime, 
mille suhtes ei saa välistada põhjuslikku 
seost ravimi ja sündmuse vahel.

14) Ravimi arvatav kõrvaltoime: 
soovimatu sündmus, mille suhtes ei saa 
välistada põhjuslikku seost ravimi ja 
sündmuse vahel.

Or. de

Selgitus

Kõrvaltoime mõiste tuleks asendada täpsema, rahvusvaheliselt tunnustatud mõistega “ravimi 
kõrvaltoime”, mida kasutavad eksperdid. Redaktsiooniline märkus: muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral tuleb vastavalt muuta direktiivi ülejäänud teksti ja määruse (EÜ) nr 
726/2004 teksti.

Muudatusettepanek 41
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 28 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28b) Riskijuhtimissüsteem: ravimiohutuse 
järelevalvega seotud toimingute ja 
sekkumiste kogum, mis on kavandatud 
selleks, et teha kindlaks, iseloomustada, 
ennetada või minimeerida ravimitega 
seotud ohtusid, sealhulgas kõnealuste 
sekkumiste tõhususe hinnang.

28b) Riskijuhtimissüsteem: ravimiohutuse 
järelevalvega seotud toimingute ja 
sekkumiste kogum, mis on kavandatud 
selleks, et teha kindlaks, iseloomustada, 
ennetada või minimeerida ravimitega 
seotud eelnevalt välja selgitatud või hiljem 
selgunud ohtusid, sealhulgas kõnealuste 
sekkumiste tulemuslikkuse hinnang. 

Or. pt

Selgitus

Riskijuhtimissüsteemi ja järelevalvest tulenevate sekkumiste eesmärk on teha kindlaks, mõõta 
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ja ennetada või minimeerida uusi ohtusid, mida kliiniliste katsete käigus ei avastatud.

Muudatusettepanek 42
António Fernando Correia De Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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>.“

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
osutatud nimekirja kantud ravimite 
kokkuvõttesse lisatakse järgmised 
avaldused:  

a) „Käesolev esmakordse müügiloa 
saanud ravim on intensiivse jälgimise all, 
et koguda teavet selle ravimi 
kõrvaltoimete kohta. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada 
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi, 
veebiaadress, postiaadress ja 
telefoninumber> või teatada vahetult 
apteegile.“

b) Hüüumärk punase kolmnurga sees. 
Sama sümbol peab olema ka välispakendil 
koos soovitusega lugeda enne ravimi 
tarvitamist pakendi infolehte. 

Or. pt

Selgitus

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Muudatusettepanek 43
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 24 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks esitab müügiloa omanik 
liikmesriigi pädevale asutusele kvaliteeti, 
ohutust ja tõhusust käsitlevate 
dokumentide koondi, sealhulgas
kõrvaltoimete aruannetes ja IX jaotise 
kohaselt esitatud perioodilistes 
ajakohastatud ohutusaruannetes sisalduvate 
andmete hindamise tulemused, samuti kõik
müügiloa väljastamise järel tehtud 
muudatused, vähemalt üheksa kuud enne 
müügiloa kehtivuse lõppemist vastavalt 
lõikele 1.

Selleks esitab müügiloa omanik 
liikmesriigi pädevale asutusele kvaliteeti, 
ohutust, tõhusust ja lisandväärtust, näiteks 
mürgisuse alandamist käsitlevate 
dokumentide koondi. See variant sisaldab
kõrvaltoimete aruannetes ja IX jaotise 
kohaselt esitatud perioodilistes 
ajakohastatud ohutusaruannetes sisalduvate 
andmete hindamise tulemusi, samuti kõiki
müügiloa väljastamise järel tehtud 
muudatusi, vähemalt üheksa kuud enne 
müügiloa kehtivuse lõppemist vastavalt 
lõikele 1. 

Or. it

Selgitus

Praeguse ravimitealase Euroopa seadusandluse kohaselt sõltub müügiloa andmine kolmest 
näitajast – kvaliteedist, tõhususest ja ohutusest. Sellest ilmselt ei piisa, kuna nii võivad 
müügiloa saada tooted, mis on juba turul olevatest toodetest vähem tulemuslikud. Sellepärast 
on oluline täiendada teksti lisandväärtuse mõistega, mis võib tähendada paremaid tulemusi, 
mürgisuse alandamist jms.

Muudatusettepanek 44
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklit 63 
kohaldatakse koordineerimisgrupi suhtes 
selle liikmete tegevuse sõltumatuse ja 

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklit 63 
kohaldatakse koordineerimisgrupi suhtes 
selle liikmete (nii ravimiameti kui ka 
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arusaadavuse osas. müügiloa omanike esindajate) tegevuse 
sõltumatuse ja arusaadavuse osas. 

Or. it

Selgitus

Tuleb tagada ekspertide täielik sõltumatus, kuna loa väljastanud organi esindajatel võib olla 
vastumeelt eemaldada turult ravimeid, millele nad on müügiloa andnud. 

Muudatusettepanek 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis on 
vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;

a a) lühiülevaade ravimi olulistest 
omadustest, mis on vajalik selleks, et 
patsient tunneks selle kasulikku ja 
võimalikku kahjulikku mõju ning saaks
ravimit ohutult ja tõhusalt kasutada.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole täpselt öeldud, millises vormis tuleb patsiente teavitada.
Muudatusettepanekuga selgitatakse seda.

Muudatusettepanek 46
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine punkt h a:
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h a) infolehe ärarebitav osa, millel on 
järgmine tekst: „Arvatavatest 
kõrvaltoimetest tuleb teatada teie arstile, 
apteekrile või <liikmesriigi pädeva 
asutuse nimi, veebiaadress, postiaadress 
ja/või telefoni- ja faksi number >.”;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikli 59 – lõige 1 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis aa osutatud teave 
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>”.

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse avaldus „Käesoleva ravimi osas 
toimub müügiloa järgne ohutuse kontroll.
Kõikidest arvatavatest kõrvaltoimetest 
tuleb teatada <liikmesriigi pädeva asutuse 
nimi ja veebiaadress>”.

Or. en

Selgitus

Et pakendi infolehel olevat teavet ajakohastatakse tihtipeale mitu korda (keskmiselt 2–3 
korda) aastas, võib uue teabe esitamine poolpaksus kirjas ja eritähisega märgistatult jätta 
patsientidele vale mulje, nagu oleks see muust teabest tähtsam, ning infoleht võib tekitada 
arusaamatust.
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Muudatusettepanek 48
António Fernando Correia De Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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>.“

Ravimitele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 23 osutatud nimekirja, 
lisatakse järgmine teave:

a) „Käesolev esmakordse müügiloa 
saanud ravim on intensiivse jälgimise all, 
et koguda teavet selle ravimi 
kõrvaltoimete kohta. Kõikidest 
arvatavatest kõrvaltoimetest tuleb teatada 
<liikmesriigi pädeva asutuse nimi, 
veebiaadress, postiaadress ja 
telefoninumber> või teatada vahetult 
apteegile“; 

b) Hüüumärk punase kolmnurga sees. 
Sama sümbol peab olema ka välispakendil 
koos soovitusega lugeda enne ravimi 
tarvitamist pakendi infolehte. 

Or. pt

Selgitus

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Muudatusettepanek 49
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. Artikli 86 lõike 2 esimene taane 
asendatakse järgmisega:
„– V jaotise sätetele vastavad 
markeeringud ja infolehed ning ülevaade 
ravimi omadustest muutmata kujul ja 
ilma täiendavate reklaamimaterjalideta, 
seda ka juhul, kui selline teave tehakse 
üldsusele teatavaks ravimist eraldi,“

Or. de

Selgitus

Luba väljastavate asutuste poolt kinnitatud dokumendid (pakendi infolehed ja ülevaade 
ravimi omadustest) sisaldavad olulist teavet ravimi kohta. Tuleb näidata, et sellise teabe 
avaldamist ei saa lugeda reklaamiks, kui sellel puuduvad reklaamile iseloomulikud jooned 
(näiteks toodet ülistav tutvustamisviis või teabe esitamine täiendava reklaamimaterjali 
hulgas), ning et kasutada tuleb ametiasutuste kinnitatud varianti. 

Muudatusettepanek 50
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, 
farmatseudid ja teised tervishoiutöötajad 
teavitaksid pädevaid asutusi arvatavatest 
kõrvaltoimetest; kõnealused meetmed 
hõlmavad tervishoiutöötajate ja 
patsientide koolitamist ja patsientide 
avaliku teavitamise kampaaniat; 
patsientide teavitamisse ja koolitamisse 
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tuleb kaasata patsientide 
organisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1 a) soodustavad patsiendipoolest otsest 
teavitamist peale elektrooniliste vormide 
ka patsiendi infolehe ärarebitava osa abil, 
mida saab esitada arstile, apteekrile või 
liikmesriigi pädevale asutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
António Fernando Correia De Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) korraldavad üldsuse teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid, kus räägitakse 
kõrvaltoimest teatamise tähtsusest ja 
selgitatakse, kuidas seda teha;

Or. pt

Selgitus

Üldsust tuleb õhutada ravimite kõrvaltoimest teatama, selgitada selle tähtsust ja näidata, 
kuidas seda teha.
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Muudatusettepanek 53
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – esimene lõik – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tagavad kas teabekogumismeetoditega 
või, kui võimalik, kõrvaltoimete aruannete 
jälgimisega, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud kõrvaltoimete 
ettekanne, on kindlaks tehtavad;

3) tagavad, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud arvatavate 
kõrvaltoimete ettekanne, on võimalust 
mööda kindlaks tehtavad müügiloa 
omaniku nime, rahvusvahelise 
mittekaubandusliku nimetuse (INN), 
ravimi nimetuse ja partii numbri järgi, 
kasutades standardvorme ja -menetlusi, 
mis töötakse välja kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artikliga 25, ning 
nõuetekohaselt arvestades süsteemis 
Eudravigilance toimunud arenguid;

Or. en

Selgitus

Kuna bioloogilised ravimid kui nö elustooted erinevad tavapärastest ravimitest, on 
asjakohane eraldi eeskirjaga näidata, millist teavet tervishoiutöötajad peavad kõrvaltoimete 
ilmnemise korral andma, et tagada ravimi jälgitavus ning osata tuvastada kõrvaltoime 
põhjust.

Muudatusettepanek 54
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 102 – esimene lõik – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tagavad kas teabekogumismeetoditega 3) tagavad kas teabekogumismeetoditega 
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või, kui võimalik, kõrvaltoimete aruannete 
jälgimisega, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud kõrvaltoimete 
ettekanne, on kindlaks tehtavad;

või, kui võimalik, kõrvaltoimete aruannete 
jälgimisega, et kõik bioloogilised ravimid, 
mida nende territooriumil välja 
kirjutatakse, välja antakse või müüakse ja 
mille kohta on tehtud kõrvaltoimete 
ettekanne, on kindlaks tehtavad, kasutades 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 25 
alusel välja töötatud sisu, vormi ja 
menetlusi, ning rakendavad meetmeid, 
mis on vajalikud patsientidele välja antud 
bioloogiliste ravimite jälgitavuse 
tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 108 viimase lõigu muudatusettepanekuga. Ettepaneku kohaselt artikli 102 
punktile 3 lisatava teksti ja sellega seotud määruse (EÜ) nr 726/2004 muudatusega pannakse 
Euroopa Ravimiametile kohustus välja töötada bioloogiliste ravimiste kõrvaltoimet käsitleva 
teatise sisu, vorm ja vajalikud menetlused, eesmärgiga tõsta ELi ravimiohutuse järelevalve 
tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 55
António Fernando Correia De Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) võtavad vajalikud meetmed selleks, et 
üldsus saaks teatada ravimite 
kõrvaltoimest, eelkõige tagades, et 
apteekides on olemas ja kättesaadavad 
vajalikud vormid, mis on kooskõlas 
tehniliste nõuetega ning lihtsa keele ja 
ülesehitusega; apteegid saadavad need 
vormid pädevatele asutustele;

Or. pt
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Selgitus

Et kõrvaltoimetest rohkem teatataks, tuleb teavitamismenetlus teha patsientidele lihtsamaks.

Muudatusettepanek 56
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 103 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et välja kujundada oma territooriumil 
ravimiohutuse süsteemi järelevalveks 
vajalikud võimed ja oskused.

Or. pt

Selgitus

Iga liikmesriik peab täiel määral vastutama ravimiohutuse süsteemi loomise ja selle 
järelevalve eest oma territooriumil.

Muudatusettepanek 57
António Fernando Correia De Campos

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.

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

Or. pt
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Selgitus

Ravimiohutustegevuse järelevalve kulusid ületav eraõiguslik rahastamiskord võib seada ohtu 
ravimiameti sõltumatuse vaadeldava valdkonna ettevõtjatest. Samas võib ainult avalikest 
allikatest rahastamine panna ravimiametile suure koormuse ja kaotada ettevõtjate vastutuse.
Muudatusettepanekuga püütakse luua õiglasemat ja tulemuslikumat rahastamiskorda.

Muudatusettepanek 58
António Fernando Correia De Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete kokkuvõte pädevate 
asutuste hinnangute, sealhulgas ravimi 
riski ja kasulikkuse suhte analüüsiga.

Or. pt

Selgitus

Veebiportaalides peaks leiduma ravimiohutuse järelevalve süsteemi puudutav teave, kuid 
selle esitamine kõrvaltoimeid käsitlevate aruannete pikkade loenditena ei ole 
kasutajasõbralik. Teave tuleks esitada lihtsamal kujul, et see oleks kergemini mõistetav.

Muudatusettepanek 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest saab teatada riiklike 
ravimiohutuse veebiportaalide kaudu.

Or. de
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Selgitus

Kogemus näitab, et kahtlusjuhtudest teatakse tavaliselt kirja või faksi teel. Elektroonilisel 
kujul teatamise nõue võib kahandada eriti meditsiinitöötajate tahtmist aruandeid esitada.
Seepärast peaks saama kasutada mitmeid erinevaid teatamisviise.

Muudatusettepanek 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade kohta, millele on nende 
tähelepanu juhitud ravimite arvatava 
kõrvaltoime kohta teadete esitamise 
raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud. 

3. Liikmesriigid tagavad, et teated 
ravivigade või müügiloas toodud 
näidustuste vastasel kasutamisel 
ilmnenud soovimatu mõju kohta, millele 
on nende tähelepanu juhitud ravimite 
arvatava kõrvaltoime kohta teadete 
esitamise raames, tehakse kättesaadavaks 
Eudravigilance’i andmebaasi kaudu ja neist 
teatatakse kõigile asutustele, mis 
vastutavad selles liikmesriigis 
patsiendiohutuse eest. Nad tagavad ka, et 
selles liikmesriigis ravimite eest 
vastutavatele asutustele teatatakse mis 
tahes arvatavatest kõrvaltoimetest, millele 
on selle liikmesriigi patsiendiohutuse eest 
vastutavate asutuste tähelepanu juhitud. 

Or. de

Selgitus

Pärast “tavapärase doosi” kriteeriumi väljajätmist kõrvaltoime mõistest (artikli 1 punkt 11) 
lisatakse sinna tulevikus ravivead ja näidustustevastane kasutamine. Sellepärast tuleb ravimi 
soovimatust mõjust teatamisel näidata, kas see mõju ilmnes ravimi kasutamisel loa 
väljastamisel ette nähtud korras. Andmebaasi tuleb lisada ka viide sellisele näidustuste-
vastasele kasutamisele, kuna see on oluline riski ja kasulikkuse vahekorra hindamisel.
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Muudatusettepanek 61
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Oma riigile spetsiifiliste 
ohutusprobleemide kiiremaks ja 
tulemuslikumaks väljaselgitamiseks 
tagavad liikmesriigid müügiloa omanikele 
võimaluse edastada riiklikesse 
andmebaasidesse elektroonilisel kujul 
teavet ravimite soovimatu mõju kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107i – lõige 1 – punktid a, b ja c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigil on kavas peatada või 
tühistada müügiluba;

a) liikmesriigil on kavas ravimiohutuse 
järelevalve andmete hindamise põhjal:
– peatada või tühistada müügiluba;

b) liikmesriigil on kavas keelustada 
ravimitarned;

– keelustada ravimitarned;

c) liikmesriigil on kavas keelduda 
müügiloa uuendamisest;

– keelduda müügiloa uuendamisest;

Or. en

Selgitus

Ühenduse menetluse selgemaks muutmine.
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Muudatusettepanek 63
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artikli 107i lõikes 1 osutatud 
teabe esitamist avaldab ravimiamet 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaali 
kaudu teate menetluse algatamise kohta.

1. Pärast artikli 107i lõikes 1 osutatud 
teabe esitamist teavitab ravimiamet 
asjaomaseid müügiloa omanikke ja 
avaldab Euroopa ravimiohutuse 
veebiportaali kaudu teate menetluse 
algatamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107k – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esitatud küsimust hindab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee. Kõnealuse 
hindamise tegemiseks võib komitee 
korraldada avaliku ärakuulamise.

2. Esitatud küsimust hindab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee. Kõnealuse 
hindamise tegemiseks võib komitee 
korraldada avaliku ärakuulamise koos 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee esindajatega või 
koordineerimisgrupiga, olenevalt artiklis 
107l kirjeldatud ravimile müügiloa 
andmise menetlusest. Ravimiamet töötab 
huvigruppidega konsulteerides välja 
juhised avalike kuulamiste 
korraldamiseks ja läbiviimiseks. 
Kuulamisel tagatakse õiglane tasakaal 
toote riski ja kasulikkuse hindamise vahel 
ning võetakse seejuures arvesse 
varasemaid toote riski ja kasulikkuse 
hindamisi, mida olenevalt artiklis 107l 
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kirjeldatud ravimile müügiloa andmise 
menetlusest korraldas kas inimtervishoius 
kasutatavate ravimite komitee või 
koordineerimisgrupp.

Or. en

Selgitus

Avaliku kuulamise eesmärk võib küll olla ohtlikkuse hindamine seoses artiklis 107i kirjeldatud 
liikmesriigi asutuste kavandatud menetlusega, kuid seejuures on kuulamisel ja hiljem 
otsustamisel tähtis arvestada ka ravimi kasulikkust, kuna iga ravimi puhul on alati tegemist 
kompromissiga riski ja kasulikkuse vahel.

Muudatusettepanek 65
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 107k – lõige3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 60 päeva jooksul pärast teabe 
kättesaamist esitab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee soovituse 
ning märgib põhjendused, millel see 
soovitus põhineb. Soovituse sisu on mõni 
järgmistest variantidest või nende 
kombinatsioon: 

3. 60 päeva jooksul pärast teabe 
kättesaamist esitab ravimiohutuse 
riskihindamise nõuandekomitee soovituse 
ning märgib põhjendused, millel see 
soovitus põhineb. Soovitus ei välista toote 
riski ja kasulikkuse vahekorra hindamist 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee või koordineerimisgrupi poolt 
enne seisukoha vastuvõtmist vastavalt 
artiklile 107l, ning soovituse sisu on mõni 
järgmistest variantidest või nende 
kombinatsioon:

Or. en



PE438.514v01-00 24/25 AM\804142ET.doc

ET

Muudatusettepanek 66
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 102 punkti 3 ja käesoleva artikli 
kohaldamisel koostab komisjon koostöös 
ravimiameti, liikmesriikide ja 
huvigruppidega apteekide ja teiste 
ravimite väljastajate või manustajate 
jaoks põhjalikud heade arvestustavade 
suunised, et tagada dokumentide 
säilitamine juhuks, kui tuleb esitada 
ravimiohutuse aruanne või anda 
müügiloa omaniku taotluse põhjal teavet 
kõrvalmõju hindamise läbiviimiseks, 
samuti selleks, et hõlbustada müügiloa 
omaniku ja liikmesriigi pädevate asutuste 
teostatavaid hilisemaid uuringuid.

Or. en

Selgitus

Ravimiohutuse järelevalve süsteemi kvaliteet sõltub algandmete kvaliteedist. Artiklile 108
ülaltoodud teksti lisamine tagaks ühesuguse sisu aruandevormidel, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad ilmnenud kõrvalmõjudest vahetult ühenduse süsteemile 
Eudravigilance.

Muudatusettepanek 67
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 23
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 116 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused peatavad, tühistavad, 
võtavad tagasi või muudavad müügiloa, 
kui leitakse, et ravim on kahjulik, et ravim 

Pädevad asutused peatavad, tühistavad, 
võtavad tagasi või muudavad müügiloa, 
kui leitakse, et ravim on kahjulik, et ravim 
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ei ole tõhus või et ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekord ei ole positiivne, või 
kui selle kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis ei vasta deklareeritud koostisele. 
Ravim ei ole tõhus, kui selgub, et 
kõnealuse ravimiga ei ole võimalik 
saavutada ravitulemusi.

ei ole tõhus või et ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekord ei ole positiivne, või 
kui selle kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis ei vasta deklareeritud koostisele. 
Ravim ei ole tõhus, kui ei ole näidatud, et 
kõnealuse ravimiga on võimalik saavutada 
ravitulemusi.

Or. de

Selgitus

Seda, et ravitulemusi ei ole võimalik saavutada, ei saa tõestada.


