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Muudatusettepanek 15
Marian-Jean Marinescu

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

(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 
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Patrizia Toia

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.

Or. it

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.

Muudatusettepanek 17
Patrizia Toia

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 

(15) Kolme aasta jooksul pärast müügiloa 
saanud uue ravimi turule lubamist või kui 
ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
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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.

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 arvatavatest kõrvaltoimetest
selliste ravimite juures, mis tuleks 
tähistada musta kolmnurgaga ja selgitava 
kokkuvõtva lausega toote omaduste kohta, 
kusjuures see teave peaks olema patsiendi 
infolehel, ning ravimiamet peaks kandma 
hoolt kõnealuste ravimite üldsusele 
avaldatud nimekirja ajakohastamise eest.

Or. en

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.

Muudatusettepanek 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kui ravimile on müügiluba antud 
loasaamisjärgse ohutusuuringu 
korraldamise tingimusel või kui kõnealuse 
ravimi suhtes on esitatud nõudeid või 
piiranguid seoses selle ohutu ja tõhusa 
kasutamisega, tuleks seda ravimit turul 
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. Patsientide teated 
tuleks alati koostada tervishoiutöötaja 
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kaasabil.

Or. es

Muudatusettepanek 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 10a – 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. Komisjon peab oma 
otsust üksikasjalikult põhjendama 
olenemata sellest, kas nõue kinnitatakse 
või tühistatakse, ning otsus tuleb 
nõuetekohaselt dokumenteerida.”

Or. es

Muudatusettepanek 20
Jorgo Chatzimarkakis

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. Inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kõnealusesse 
nimekirja kantud ravimid peavad olema 
sellisena pakendil selgelt tuvastatavad, 
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sest see on patsientide ja 
tervishoiutöötajate jaoks lisaks 
nimekirjale täiendav teabeallikas. 

Or. de

Muudatusettepanek 21
Marian-Jean Marinescu

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

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.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikli 24 – lõige 2 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kannab hoolt, et tervishoiutöötajatel Amet kannab hoolt, et tervishoiutöötajatel 
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ja üldsusel oleks asjakohases ulatuses
juurdepääs andmebaasile Eudravigilance, 
kusjuures tuleb tagada isikuandmete kaitse.

ja üldsusel oleks juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilance, kusjuures tuleb tagada 
isikuandmete kaitse.

Andmebaasi Eudravigilance andmed 
tehakse üldsusele kättesaadavaks
koondkujul koos selgitusega, kuidas neid 
andmeid tõlgendada.

Andmebaasi Eudravigilance andmed 
tehakse üldsusele kättesaadavaks koos 
selgitusega, kuidas neid andmeid 
tõlgendada.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et andmebaas Eudravigilance oleks avalik ja kättesaadav mitte ainult koondkujul 
(mis on liiga üldine ja vahel eksitav), vaid üksikasjalikumal kujul.

Muudatusettepanek 23
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet teeb koostööd professionaalsete 
tervishoiuorganisatsioonidega ning 
patsientide ja tarbijate ühingutega, et 
määratleda, milline on asjakohases 
ulatuses juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Frédérique Ries

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.

Or. en

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 25
António Fernando Correia De Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Amet töötab koostöös liikmesriikidega 
välja veebipõhised struktureeritud 
standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad ja patsiendid saavad 
teatada ravimi arvatavast kõrvaltoimest. 
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 teateid posti või faksi teel, või 
elektrooniliselt. 
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Or. pt

Selgitus

Et patsiendid tulevikus tõenäolisemalt ravimite kõrvaltoimetest teataksid, ei piisa ainult 
sellest, et tõsta nende teadlikkust teatamise vajalikkuse kohta; lisaks tuleb teatamise menetlus 
teha lihtsamaks ja rohkem vastavaks patsientide vajadustele.

Muudatusettepanek 26
Jens Rohde

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. 

Or. en

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 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Arvestades, et teatud ravimid 
põhjustavad kõrvaltoimeid, peaksid amet 
või pädevad asutused enne selliste 
ravimitega ravi alustamist kaaluma 
diagnoosi kinnitamise kohustust.

Or. es

Muudatusettepanek 28
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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.
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Or. en


