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LÜHISELGITUS

Kaks ravimiohutuse järelevalvet käsitlevat ettepanekut (määrus ja direktiiv) on äärmiselt 
aktuaalsed. Väga kiiresti müüki paisatud gripi AH1N1 vaktsiini ümber käiv poleemika annab 
tunnistust sellest, et kodanikud on kaotanud usalduse ametiasutuste võime vastu neid kaitsta. 
Hiljutine uuring näitab, et 61% prantsuse arstidest ei kavatse end vaktsineerida lasta. See kõik 
näitab, et vajaduse korral peab Euroopa Liit kodanike rahustamiseks ja kaitsemiseks välja 
töötama tõhusa ravimiohutuse järelevalve poliitika.

Kahjuks võib viimastest aastatest tuua mitmeid näiteid selle kohta, et ravimitel, millele on 
küll antud müügiluba tavalise menetluse korras, on ilmnenud tõsiseid kõrvaltoimeid:
– rofekoksiib (Vioxx, Ceox, Ceeoxx), põletikuvastane ravim, mis ei ole ibuprofeenist 

tõhusam, põhjustas tuhandeid surmaga lõppenud südame- ja veresoonkonna häireid; ravimile 
anti müügiluba 1999. aastal ning ravim kõrvaldati müügist 2004. aastal;
– antidepressant paroksetiin (Deroxat, Seroxat), mis suurendas suitsidaalse käitumise riski;
– rasvumisvastane ravim rimonabant (Acomplia), millele anti müügiluba, ilma et oleks tehtud 
piisavalt uuringuid, ning kõrvaldati Euroopa turgudelt poolteist aastat pärast müügi 
alustamist.
Paljud kohtuasjad on näidanud, et farmaatsiatehased püüavad küllalt pikalt varjata ravimite 
ebasoovitavaid kõrvaltoimeid, sest see võib kahjustada nende müüki.
Kõigil neil juhtudel võis täheldada, et nii otsustusprotsessi aeglus kui ka ebasoovitavate 
kõrvaltoimete varjamine kahjustas patsiente.

Kõrvaltoimetest põhjustatud inimelude kaotus on lubamatu, samuti on tohutu majanduslik 
kahju, mida peab kandma kogu ühiskond, kuna see puudutab 5% haiglaravi juhtudest ning 
moodustab 5% surmajuhtudest haiglas.

Hindamisest, järelevalvest ja ravimeid käsitlevast teabest müügiloa saamiseni

Enne ravimi müügiloa andmist, tuleb ravimit hinnata. Seda tehakse piiratud aja jooksul 
teatava patsientide valimi peal. Ravimiohutuse järelevalve ülesanne on suurendada meie 
teadlikkust kõrvaltoimetest, et vähendada kahju inimeste tervisele.

Raportöörile tundub, et direktiiviga pigem nõrgendatakse kui tugevdatakse ravimiohutuse 
järelevalvet, ning seda järgmistel põhjustel.

1. Riskijuhtimissüsteemid ja muud loasaamisjärgsed uuringud võivad nõrgendada müügiloa
andmisele eelnevat hindamist. Mainitud abinõud peavad jääma erandiks.

2. Riigipoolse rahastamiskohustuse lõpetamine ähvardab muuta ravimiohutuse 
järelevalvesüsteemi farmaatsiafirmade teenuseosutajaks. Raportöör soovitab hoopis 
tugevdada sõltumatut riiklikku ja piirkondlikku ravimiohutuse järelevalvet.

3. Suurendades ettevõtjate osalust andmete kogumisel, analüüsimisel ja tõlgendamisel, paneb 
see nad olukorda, mis suurendab huvide konflikti ohtu. Ettevõtjad peavad saama osaleda 
kõrvaltoimete uuringutes, kuid alati ametivõimude kontrolli all ja mitte mingil juhul 
monopolistlikus seisundis.
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4. Suurde elektroonilisse andmebaasi vahetult kogutavad andmed on hajutatud, mis ei 
võimalda tagada Eudravigilance’is sisalduvate andmete kvaliteeti. Raportöör teeb ettepaneku, 
et Eudravigilanc’i sisestaksid andmeid üksnes liikmesriikide ravimiohutuse järelevalve 
pädevad ametiasutused (mitte lubada patsientidel ega farmaatsiafirmadel vahetult andmeid 
sisestada, sest tekitab liiga palju infomüra, mis muudab asjaomased andmed 
kasutamiskõlbmatuteks).

5. Üldsusel ja sõltumatutel ekspertidel on väga piiratud juurdepääs andmebaasile 
Eudravigilanc. Ravimiohutuse järelevalvet käsitlevate andmete läbipaistvus on vältimatult 
vajalik selleks, et taastada kodanike usaldus tervishoiuteenistuste vastu.

Paljud ettepanekud on alles liiga nõrgad ning neid tuleb tugevdada.

1. Euroopa ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee loomine ei anna lisandväärtust, 
sest sellel ei ole rohkem võimu ega sõltumatust kui praegusel ravimiohutuse järelevalve 
töörühmal.
2. Reegliks saab ravimiohutuse järelevalve andmete läbipaistmatus, näiteks ei ole ärisaladuse 
ettekäändel kättesaadavad perioodiliselt ajakohastatud ohutusaruanded. Nii mainitud 
ohutusaruanded kui ka kõik muud hindamisaruanded tuleb viivitamata avalikustada.

Kokkuvõtlikult: 
 Karmistada kriteeriume, mis tagab müügilubade andmise suurema 

usaldusväärsuse, seades sisse nõude, et ravim peab olema uuenduslik ravi 
seisukohalt; mitte lubada nn kiirkorra laialdast kasutamist. 

 Tagada ravimiohutuse järelevalvesüsteemi andmete kvaliteet 
 Tagada vahendid tõhusale riiklikule ravimiohutuse järelevalvele
 Parandada läbipaistvust

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Müügiloa omanik peaks iga ravimi 
ohutuse järelevalvet planeerima 
riskijuhtimissüsteemi raames, mis peaks 

(7) Müügiloa omanik peaks iga ravimi 
ohutuse järelevalvet planeerima 
riskijuhtimissüsteemi raames, mis peaks 
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olema proportsionaalne tuvastatud riskide 
ja võimalike riskidega ning vajadusega 
saada ravimi kohta täiendavat teavet. 
Ühtlasi tuleks ette näha, et 
riskijuhtimissüsteemi tähtsamad meetmed 
lisataks tingimustena müügiloale.

olema proportsionaalne tuvastatud riskide 
ja võimalike riskidega ning vajadusega 
saada ravimi kohta täiendavat teavet. 
Ühtlasi tuleks ette näha, et 
riskijuhtimissüsteemi tähtsamad meetmed 
lisataks tingimustena müügiloale. Kui 
müügiloa saamise tingimused ei ole 
vastavaks tähtajaks täidetud, peaks 
pädevatel asutustel olema õigus ja 
vajalikud vahendid müügiloa 
viivitamatuks peatamiseks või 
tühistamiseks.

Or. en

Selgitus
Kogemus näitab, et paljud ettevõtjad, kellelt nõutakse loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
tegemist, ei tee neid uuringuid. Selle tagajärjel jääb arstidele ja patsientidele segaseks, kas 
mõnest kriitilisest, nt vähi ja südamehaiguse raviks kasutatavast ravimist on tegelikult üldse 
kasu. Seetõttu tuleb õigusaktides kehtestada rangemad nõuded, mis tagaksid, et
farmaatsiaettevõtjad viiksid lubatud uuringud lõpule.

Muudatusettepanek 2

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 

(9) Kui ravimile on rahuldamata 
ravivajaduse korral 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, mille 
välispakendile on kantud erisümbol ja 
mille infolehel on selgitav lause, 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 
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ajakohasena. Ravimiamet (edaspidi „ravimiamet”) peaks 
pidama üldsusele kättesaadavat nimekirja 
kõnealustest ravimitest ja hoidma seda 
ajakohasena.

Or. en

Selgitus
Intensiivselt jälgitavatele ravimitele tähelepanu juhtivad spetsiaalsed hoiatused aitaksid nii 
tervishoiutöötajatel kui ka patsientidel intensiivse järelevalve all olevad ravimid ära tunda ja 
suurendaksid inimeste teadlikkust, mille tulemusel inimesed teataksid igasugustest võimalikest 
kõrvaltoimetest, nii nagu USAs tegutsev Institute of Medicine 2006. aasta aruandes soovitas. 
Selle meetme täiustamiseks võib kasti lisada piktogrammi, nt tuntud ja mõnedes 
liikmesriikides juba kasutusel oleva musta kolmnurga ( ).

Muudatusettepanek 3

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) Komisjon esitab viie aasta jooksul 
pärast direktiivi jõustumist ning patsiendi-
ja tarbijakaitseorganisatsioonide, 
tervishoiutöötajate organisatsioonide, 
liikmesriikide ja teiste huvitatud isikutega 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule toote omaduste kokkuvõtete ja 
infolehtede loetavuse kohta koostatud 
hindamisaruande.
Nimetatud andmete analüüsi alusel esitab 
komisjon vajaduse korral ettepanekud 
ravimi omaduste kokkuvõtete ja 
infolehtede kujunduse ja sisu 
parandamiseks, et neis sisalduv teave 
oleks väärtuslik nii avalikkusele kui ka 
tervishoiutöötajatele.

Or. en

Selgitus
Kokkuvõtte mõiste tekitab probleeme, olulisem on infolehe loetavus, sest see tagab, et patsient 
loeb läbi kogu vajaliku teabe.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et edendada ressursside 
koordineerimist liikmesriikide vahel,
peaks liikmesriigil olema õigus 
delegeerida teatavaid ravimiohutusalaseid 
ülesandeid teisele liikmesriigile.

(17) Iga liikmesriik peaks vastutama oma 
territooriumil esinevate kõrvaltoimete 
jägimise eest. Ravimiohutuse järelevalve 
alase pädevuse suurendamiseks tuleks 
liikmesriike innustada korraldama 
koolitusi ja regulaarset teabe ja 
erialateadmiste vahetust.

Or. en

Selgitus
Iga liikmesriik peaks olema täielikult vastutav oma territooriumil müüdavate ravimite 
kõrvaltoimete avastamise ja jälgimise eest. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et suurendada ravimiohutuse 
järelevalve protsessi läbipaistvust, peaksid 
liikmesriigid looma ja hooldama 
ravimiohutuse veebiportaale. Samal 
eesmärgil peaksid müügiloa omanikud 
esitama ametiasutustele
ravimiohutusalaste teadaannete 
eelhoiatusi ja ametiasutused peaksid
edastama hoiatusi üksteisele.

(19) Et suurendada ravimiohutuse 
järelevalve protsessi läbipaistvust, peaksid 
liikmesriigid looma ja hooldama 
ravimiohutuse veebiportaale. Müügiloa
omanikelt tuleks nõuda, et eelneva loa 
saamiseks esitaksid nad ametiasutustele
ravimiohutusalased need teadaanded, 
mida nad kavatsevad levitada.
Ametiasutused peaksid ravimiohutusalaste 
teadaannete eelhoiatused kohe pärast 
sellise taotluse saamist üksteisele
edastama.

Or. en

Selgitus
Oluline on tagada, et ravimeid puudutaval teabel, mida ettevõtjad avalikkusele jagavad, 
puuduks müügiedenduslik iseloom. Teabe eelkontrolli põhimõtet kohaldatakse juba pakendi 
infolehtede ja avalike kampaaniate suhtes ning kõnealuses ettepanekus samuti avalikkuse 
teavitamise suhtes retseptiravimite osas; järjepidevuse huvides tuleks seda põhimõtet 
kohaldada ka ravimiohutusealase teabe suhtes.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada. Ravimiohutuse järelevalve 
toimingute piisavat rahastamist peaks 
olema võimalik tagada müügiloa 
omanikelt lõivude kogumise teel. Sellisel 
viisil kogutud rahalised vahendid peaksid 
siiski olema liikmesriikide pädevate 
asutuste pideva järelevalve all, et tagada 
nende sõltumatus.

(28) Tervisekaitset silmas pidades tuleks 
pädeva ameti sooritatavaid ravimiohutuse 
järelevalve toiminguid piisaval määral 
rahastada. 

Or. en

Selgitus
Ravimiohutuse järelevalve alaseid meetmeid peaks rahastama avalik sektor mitte ainult nende 
meetmete sõltumatuse tagamiseks, vaid ka seetõttu, et liikmesriigid peaksid ravimiohutuse 
järelevalve eest kandma täit vastutust (ka rahastamise mõttes), sest liikmesriikidel tuleb 
kanda kõrvaltoimetega seotud haigestumuse ja suremuse kulud. Euroopa Komisjoni andmetel 
on hinnanguliselt 5% kõikidest haiglaravi juhtudest põhjustatud ravimite kõrvaltoimest, 5% 
haiglas viibivatest patsientidest kannatavad ravimite kõrvaltoimete all ning ravimite 
kõrvaltoime on haiglapatsientide surma levinumate põhjuste hulgas viiendal kohal.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 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)* 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)** kohaldamist. 
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Kõrvaltoimete avastamiseks, hindamiseks, 
mõistmiseks ja ärahoidmiseks ning riski 
vähendamiseks ja ravimite kasulikkuse 
suurendamiseks rahvatervise kaitsmise 
eesmärgil peaks isikuandmeid Euroopa 
Liidu olema andmekaitsealaseid õigusakte 
järgides võimalik töödelda 
Eudravigilance`i süsteemis. See eesmärk 
sätestab märkimisväärse avaliku huvi, mis 
võib olla õigustatud, kui kindlakstehtavaid 
terviseandmeid töödeldakse ainult 
vajaduse korral ja kui asjaosalised 
hindavad vajadust ravimiohutuse 
järelevalve protsessi igas etapis.
*EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
**EÜT L 8, 12.01.2001, lk 1.

Or. en

Selgitus
Ettepanek hõlmab delikaatseid isikuandmeid, mis peavad olema täielikult kaitstud. Vt ka 
Euroopa andmekaitseinspektori 2009. aprilli arvamust.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Punkt 11 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„11) Kõrvaltoime: mürgine ja tahtmatu 
vastureaktsioon ravimi toimele.”;

Or. fr

Selgitus
Tehakse ettepanek kasutada määratluse esialgset sõnastust (konsolideeritud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 punkt 11), milles on täpselt selgitatud, et tegemist on tavaliste 
kasutamistingimustega, millega välditakse võimalikku segiajamist väär- ja kuritarvitamisega.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„15) Loasaamisjärgne ohutusuuring: 
igasugune müügiluba omava ravimi 
uuring, mille eesmärk on teha kindlaks 
ravimiga seotud ohutegurid, nende 
iseloom ja ulatus, kinnitada ülevaadet
ravimi ohutusest või mõõta 
riskijuhtimismeetmete tõhusust.”;

„15) Loasaamisjärgne ravimiohutuse 
järelvalvega seotud uuring: varases järgus 
rahvatervise huvides ja alternatiivse ravi 
puudumisel müügiloa saanud ravimi või 
tervishoiuteenistuste taotlusel tehtav juba 
turustatava müügiluba omava ravimi
uuring, mille eesmärk on teha kindlaks 
ravimiga seotud kõrvaltoimete oht, nende 
iseloom ja ulatus, hinnata ravimi 
kõrvaltoimeid ning riski ja kasulikkuse 
vahekorda või mõõta 
riskijuhtimismeetmete tõhusust.”;

Or. fr

Selgitus
Loasaamisjärgse uuringu eesmärk on kontrollida ravimite kõrvaltoimete ilmnemist inimestel. 
Selle eesmärk ei ole kontrollida „loasaamisjärgset ohutust". Loasaamisjärgseid 
ohutusuuringuid ei tohi kasutada lihtsustatud korras müügilubade saamiseks, kui puuduvad 
piisavad uuringud. 

Muudatusettepanek 10

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 konkreetsete
toimingute ja sekkumiste kogum, mis on 
kavandatud selleks, et teha kindlaks
ravimitega seotud ohtude ulatus või
ennetada ravimitega seotud ohtusid, 
sealhulgas kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnang, või teha aegsasti kindlaks uued 
ohud.
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Or. fr

Selgitus
Kõiki Euroopa turul olevaid ravimeid tuleb rangelt kontrollida ravimiohutuse üldise 
järelevalve käigus ning järelevalve tõhusust tuleb suurendada nii Euroopa Liidu kui ka 
liikmesriikide tasandil. Riskijuhtimissüsteemi eesmärk ei peaks olema teha kindlaks 
ravimitega seotud ohud, sest see on müügiloa andmisele eelse hindamise ülesanne. 
Riskijuhtimissüsteem peab võimaldama ennetada ohte, mis on tänu müügiloaeelsele 
hindamisele kindlaks tehtud.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28c) Ravimiohutuse järelevalve süsteem: 
süsteem, mida kasutavad müügiloa 
omanikud ja liikmesriigid, et täita IX 
jaotises loetletud ülesandeid ja kohustusi, 
mis on ette nähtud müügiloa saanud 
ravimite ohutuse järelevalveks ja iga 
muutuse avastamiseks riski ja kasulikkuse 
vahekorras.

28c) Ravimiohutuse järelevalve süsteem: 
süsteem, mis võimaldab müügiloa 
omanikel ja liikmesriikidel täita IX jaotises 
loetletud ülesandeid ja kohustusi:

a) koguda ravimite järelevalveks vajalikku 
teavet, eelkõige teavet inimestel ilmnevate 
kõrvaltoimete kohta, sealhulgas ravimite 
väärtarvitamise, kuritarvitamise ja 
ravivigade korral, ning

b) anda teaduslik hinnang sellele teabele, 
et avastada muutused müügiloa saanud 
ravimite riski ja kasulikkuse vahekorras.

Or. fr

Selgitus
Ravimiohutuse järelevalve on teadusala, mis teenib eelkõige patsientide huve. Süsteemi 
eesmärk ei ole jälgida „ravimite ohutust” (iseenesest kaksiti mõistetav väljend, sest sellel on 
eksitavalt positiivne tähendus): ravimiohutuse järelevalve käigus kogutud andmed ei ole 
majandusnäitajad, mida firmad müügijärgselt koguvad. Ravimiohutuse järelevalve eesmärk 
on kontrollida ravimite kõrvaltoimete ilmnemist inimestel. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – punktid 32 a, 32 b ja 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse järgmised punktid:
„32a) Raviviga: selline ravimiga seotud 
tahtmatu tegemata jätmine või tegevus, 
mis võib ohustada patsienti või kutsuda 
esile kõrvaltoime. Ravivead on iseenesest 
välditavad, sest need näitavad, mida oleks 
pidanud tegema ja mida ei tehtud 
patsiendi medikamentoosse ravi käigus. 
Ravivead võivad ilmneda ühes või mitmes 
ravijärgus, nagu ravimiloendist ravimi 
valimine, retsepti kirjutamine, ravimi 
väljastamine, retsepti analüüs, ravimi 
valmistamine, säilitamine, jaotamine, 
manustamine, teavitamine ja ravi 
jälgimine, kuid samuti liituvad tegevused, 
nagu teabe edastamine ja 
ümberkirjutamine.
32b) Väärtarvitamine: toote omaduste 
kokkuvõttega vastuolus olev ravimi 
kasutamine. 
32c) Meditsiiniliselt põhjendatud 
näidustustele vastupidine kasutamine: 
ravimi kasutamise erijuhtum, mille puhul 
ei järgita teadlikult toote omaduste 
kokkuvõtte jaotises „Näidustused” 
esitatud soovitusi.”

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – punkt 3a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt 3a: välja jäetud
„3a) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 11 – teine 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 ravimi infoleht 
peab sisaldama järgmist teksti: „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 ja veebiaadress>.” Tekstile lisatakse 
tagurpidi must kolmnurk . Must 
kolmnurk peab olema kujutatud ka 
välispakendil.”

Or. en

Selgitus
Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada patsientide ja tervishoiutöötajate mõjuvõimu. 
Kui neid innustatakse teatama, tuleb neid selle vajalikkust mõistma panna.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
koostavad asjaomase ravimi 
hindamisaruande ning farmatseutiliste ja 
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemusi ning riskijuhtimise süsteemi ja 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
käsitleva toimiku selgitused. 
Hindamisaruannet ajakohastatakse, kui 
saadakse uut teavet, mis on asjaomase 
ravimi kvaliteedi, ohutuse või tõhususe 
hindamise seisukohast oluline.

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
koostavad asjaomase ravimi 
hindamisaruande ning farmatseutiliste ja 
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemusi ning riskijuhtimise süsteemi ja 
ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
käsitleva toimiku selgitused. 
Hindamisaruandes tuuakse täpselt ära 
haiguse loomulik kulg, vajaduse korral 
vastavate näidustuste puhul juba 
kasutatavad raviviisid ning asjaolu, kas 
ravim on võrreldes olemasoleva raviga 
oluline edasiminek ravis („lisandväärtus” 
või „osutatava raviteenuse paranemine”).
Hindamisaruannet ajakohastatakse, kui 
saadakse uut teavet, mis on asjaomase 
ravimi kvaliteedi, ohutuse või tõhususe 
hindamise seisukohast oluline. 

Or. fr

Selgitus
Kõrvaltoimetest põhjustatud kahjustuste vähendamine patsientidel algab eelkõige sellest, et 
hoidutakse kasutute ravimite manustamisest. Kõrvaltoimetest põhjustatud kahju 
vähendamiseks patsientidel tuleb muuta ka müügiloa saamise kriteeriume: nõuda müügiloa 
taotluse esitamisel tõendust selle kohta, et uus ravim on oluline edasiminek ravis, mis 
võimaldab ära hoida kõrvaltoimetest tekkivat asjatut kahju, mida on võimalik vältida. 

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa võib anda ühel või mitmel 
järgmistest tingimustest:

Kui ravim katab rahuldamata 
ravivajaduse ning kui ravimi riski ja 
kasulikkuse vahekorda võib lugeda 
positiivseks, võib müügiloa anda ühel või 
mitmel järgmistest tingimustest:

1) teatavate riskijuhtimissüsteemis 
sisalduvate meetmete võtmine ravimi 
ohutuks kasutamiseks;

1) teatavate riskijuhtimissüsteemis 
sisalduvate meetmete võtmine ravimi 
ohutuks kasutamiseks;
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2) loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
tegemine;

2) loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
tegemine;

3) IX jaotises sätestatud nõuetest 
rangemate nõuete täitmine seoses 
kõrvaltoime registreerimise või 
kõrvaltoimest teatamisega;

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.

4) muud tingimused või piirangud, mis on 
seotud ravimi ohutu ja tõhusa 
kasutamisega.

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

Müügiloas sätestatakse tingimuste täitmise 
tähtajad, kui selleks on vajadus. Kui 
müügiloa saamise tingimused ei ole 
vastavaks tähtajaks täidetud, on pädevatel 
asutustel õigus ja piisavad vahendid 
müügiloa viivitamatuks peatamiseks või 
tühistamiseks.”

Or. en

Selgitus
This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riski ja kasulikkuse vahekorra pideva 
hindamise võimaldamiseks võib 
liikmesriigi pädev asutus nõuda igal ajal 
müügiloa omanikult andmete esitamist, mis 
tõendavad, et riski ja kasulikkuse 
vahekord on jäänud soodsaks.

4. Riski ja kasulikkuse vahekorra pideva 
hindamise võimaldamiseks võib 
liikmesriigi pädev asutus nõuda igal ajal 
müügiloa omanikult ja ravimiohutuse 
järelevalve süsteemilt riski ja kasulikkuse 
vahekorra uueks hindamiseks vajalike 
andmete esitamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Moodustatakse koordineerimisgrupp, 
millel on järgmised ülesanded:

„1. Moodustatakse kaks 
koordineerimisgruppi:

a) vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisgrupil on järgmised 
ülesanded:

a) käsitleda kõiki küsimusi seoses ravimi 
müügiloa väljastamisega kahes või enamas 
liikmesriigis vastavalt 4. peatükis 
sätestatud menetlustele;

i) käsitleda kõiki küsimusi seoses ravimi 
müügiloa väljastamisega kahes või enamas 
liikmesriigis vastavalt 4. peatükis 
sätestatud menetlustele;

b) vastavalt artiklitele 107c, 107e, 107g, 
107l and 107r uurida liikmesriikides 
müügiloa saanud ravimite ohutuse 
järelevalve küsimusi;
c) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega.

ii) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega, välja arvatud 
ravimiohutuse järelevalve küsimused.
Vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisgruppi abistab talle antud 
ülesannete täitmisel määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 5 lõikes 1 sätestatud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee;
b) ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgrupil on järgmised 
ülesanded:
i) vastavalt artiklitele 107c, 107e, 107g, 
107l and 107r uurida liikmesriikides 
müügiloa saanud ravimite ohutuse 
järelevalve küsimusi;
ii) uurida küsimusi, mis on seotud 
liikmesriikides välja antud müügilubade 
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tingimustes vastavalt artikli 35 lõikele 1 
tehtavate muudatustega ravimiohutuse 
järelevalve küsimustes.

Ravimiamet moodustab selle 
koordineerimisgrupi sekretariaadi.
Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse riskihindamise
nõuandekomitee.”;

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab ravimiohutuse 
järelevalve riskihindamise
koordineerimisgruppi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud Euroopa ravimiohutuse 
järelevalve nõuandekomitee.

Ravimiamet tagab 
koordineerimisgruppidele 
sekretariaaditeenused.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse riskihindamise 
nõuandekomitee.”;

Ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel abistab 
koordineerimisgrupi määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 56 lõike 1 punktis aa 
nimetatud ravimiohutuse järelevalve 
komitee.”;

Or. en

Selgitus
Horisontaalne muutus, mis tuleb teha terves ettepanekus. Ettepanekuga luuakse 
ravimiohutuse riskihindamise nõuandekomitee, mis saab endale olulised ravimiohutusega 
seotud ülesanded, kuid ainult nõuandva, ja mitte võimupädevuse. Komitee rolli tuleks 
tugevdada ja see peab kajastuma selle nimes. 
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Koordineerimisgrupi liikmed ja eksperdid 
tuginevad teaduslikele andmetele ja 
regulatsioonivahenditele, mida saavad 
kasutada riiklikke müügilube väljastavad 
asutused. Liikmesriikide pädevad asutused 
jälgivad läbiviidud hindamise teaduslikku 
taset ning aitavad kaasa 
koordineerimisgrupi nimetatud liikmete ja 
ekspertide tegevusele.

„Koordineerimisgruppide liikmed ja 
eksperdid tuginevad teaduslikele andmetele 
ja regulatsioonivahenditele, mida saavad 
kasutada riiklikud müügilube väljastavad 
asutused ja ravimiohutuse järelevalve 
teenistused. Liikmesriikide pädevad 
asutused jälgivad läbiviidud hindamise 
teaduslikku taset ning aitavad kaasa 
koordineerimisgruppide nimetatud 
liikmete ja ekspertide tegevusele. 

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklit 63 
kohaldatakse koordineerimisgrupi suhtes 
selle liikmete tegevuse sõltumatuse ja 
arusaadavuse osas.”;

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklit 63 
kohaldatakse koordineerimisgruppide
suhtes nende liikmete tegevuse 
sõltumatuse ja arusaadavuse osas.

Koordineerimisgruppide liikmed võivad 
samal ajal kuuluda ainult ühte gruppi.

Ravimiohutuse riskihindamise 
koordineerimisgrupi liikmed on 
hierarhias sõltumatud riiklikest 
müügilube väljastavatest asutustest.”;

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt c
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 27 – lõiked 4 kuni 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Ravimiameti tegevdirektoril, tema 
esindajal või komisjoni esindajatel on 
õigus osa võtta kõikidest 

„4. Ravimiameti tegevdirektoril, tema 
esindajal või komisjoni esindajatel on 
õigus osa võtta kõikidest 
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koordineerimisgrupi koosolekutest. koordineerimisgruppide koosolekutest.
5. Koordineerimisgrupi liikmed tagavad, 
et koordineerimisgrupi ja liikmesriigi 
pädevate asutuste, sealhulgas 
müügilubadega seotud nõuandeasutuste 
ülesanded on asjakohaselt koordineeritud.

5. Koordineerimisgruppide liikmed 
tagavad, et koordineerimisgrupi ja 
liikmesriigi pädevate asutuste, sealhulgas 
müügilubadega seotud nõuandeasutuste ja 
ravimiohutuse järelevalve teenistuste
ülesanded on asjakohaselt koordineeritud. 

6. Kui käesolevas direktiivis ei ole 
sätestatud teisiti, teeb koordineerimisgrupp 
kõik jõupingutused üksmeelse otsuse 
langetamiseks. Kui üksmeelt ei saavutata, 
tehakse otsus enamuse seisukoha järgi.

6. Kui käesolevas direktiivis ei ole 
sätestatud teisiti, teevad
koordineerimisgrupid kõik jõupingutused 
üksmeelse otsuse langetamiseks. Kui 
üksmeelt ei saavutata, tehakse otsus 
enamuse seisukoha järgi.

7. Koordineerimisgrupi liikmetelt 
nõutakse isegi pärast kohustuste 
lõppemist, et nad ei avaldaks mingit 
ametisaladuseks peetavat teavet.”

7. Koordineerimisgruppide koosolekute 
üksikasjalikud päevakorrad avaldatakse 
hiljemalt koosolekule eelneval päeval. 
Koordineerimisgruppide koosolekute 
üksikasjalikud protokollid, milles on 
toodud eelkõige vastuvõetud otsused, 
hääletustulemused ja hääletuste 
selgitused, sealhulgas vähemuse arvamus, 
avaldatakse koosolekule järgneval kuul.”

Or. fr

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt aa: välja jäetud
„aa) kokkuvõte olulisemast teabest, mis 
on vajalik selleks, et ravimit ohutult ja 
tõhusalt kasutada;“

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – punkt 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 

tähisja tekst „Uus teave”.

„Uus oluline hoiatus esitatakse ühe aasta 
kestel poolpaksus kirjas ning selle ees on 

tähisja tekst „Uus oluline hoiatus”.

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 „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 ja 
veebiaadress>”. Avaldusele lisatakse 
tagurpidi must kolmnurk. Must kolmnurk 
peab olema kujutatud ka välispakendil.”

Or. en

Selgitus
Infolehe informatiivsuse ja lugejasõbralikkuse tagamiseks tuleks artikli 59 punkti b selgemaks 
muuta, et esile tõstetaks ainult uued olulised hoiatused ja mitte kõik väiksed muudatused.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. 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.”
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Or. en

Muudatusettepanek 25

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

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 arstid, farmatseudid ja 
teised tervishoiutöötajad teavitaksid 
pädevaid asutusi ja loa omanikke 
arvatavatest kõrvaltoimetest;

(1 a) korraldavad avalikke 
teavituskampaaniaid, kus rõhutatakse 
kõrvaltoimetest teatamise tähtsust;

(2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes on 
kõrgeima võimaliku kvaliteediga andmed;

(2) tagavad, et kõrvaltoimete aruannetes ja 
andmebaasides on kõrgeima võimaliku 
kvaliteediga andmed;

(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 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 a) tagavad, et avalikkusele antakse 
aegsasti oluline teave ravimi 
kasutamisega seotud 
ravimiohutusküsimuste kohta ja et 
avalikkusel on andmetele pidev 
juurdepääs;

(4) võtavad vajalikud meetmed tagamaks, 
et käesolevas jaotises sätestatud kohustuste 
täitmatajätmise korral kohaldatakse 
müügiloa omaniku suhtes tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.

(4) võtavad vajalikud meetmed tagamaks, 
et käesolevas jaotises sätestatud kohustuste 
täitmatajätmise korral kohaldatakse 
müügiloa omaniku suhtes tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.

Esimese lõigu punkti 1 kohaldamisel 
võivad liikmesriigid kehtestada arstidele, 
farmatseutidele ja teistele 

Esimese lõigu punkti 1 kohaldamisel 
võivad liikmesriigid kehtestada arstidele, 
farmatseutidele ja teistele 



PE430.773v01-00 22/29 PA\797105ET.doc

ET

tervishoiutöötajatele erinõuded arvatavatest 
tõsistest või ootamatutest kõrvaltoimetest 
teatamise kohta.

tervishoiutöötajatele erinõuded arvatavatest 
tõsistest või ootamatutest kõrvaltoimetest 
teatamise kohta.

Or. en

Selgitus
Patsiente ja tervishoiutöötajaid tuleks innustada esitama aruandeid pigem pädevatele 
asutustele kui farmaatsiaettevõtetele. Kui aruanded esitataks ettevõtjatele, seataks kahtluse 
alla nii kasutajate eraelu puutumatus kui ka meditsiiniline tagasiside. Lisaks on neil pädevus 
otsustada, kas aruanne kajastab kõrvaltoimet, raviviga vms. Teatamise tähtsust rõhutavate 
teavituskampaaniate alla peaks kuuluma ka patsientidelt tulevad teated.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 välja jäetud
Liikmesriik võib delegeerida talle 
käesolevas jaotises määratud ülesannete 
täitmise teisele liikmesriigile, kui selleks 
on saadud teise liikmesriigi kirjalik 
nõusolek.
Liikmesriik teatab delegeerimisest 
kirjalikult nii komisjonile, ravimiametile 
kui ka kõikidele teistele liikmesriikidele. 
Delegeeriv liikmesriik ja ravimiamet 
avalikustavad asjaomase teabe.

Or. en

Selgitus
Iga liikmesriik peaks olema täielikult vastutav oma territooriumil müüdavate ravimite 
kõrvaltoimete avastamise ja jälgimise eest.

Muudatusettepanek 27

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



PA\797105ET.doc 23/29 PE430.773v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Ravimiohutuse järelevalve alaseid meetmeid peaks rahastama avalik sektor mitte ainult nende 
meetmete sõltumatuse tagamiseks, vaid ka seetõttu, et liikmesriigid peaksid ravimiohutuse 
järelevalve eest kandma täit vastutust (ka rahastamise mõttes), sest liikmesriikidel tuleb 
kanda kõrvaltoimetega seotud haigestumuse ja suremuse kulud. Euroopa Komisjoni andmetel 
on hinnanguliselt 5% kõikidest haiglaravi juhtudest põhjustatud ravimite kõrvaltoimest, 5% 
haiglas viibivatest patsientidest kannatavad ravimite kõrvaltoimete all ning ravimite 
kõrvaltoime on haiglapatsientide surma levinumate põhjuste hulgas viiendal kohal.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik loob riikliku ravimiohutuse 
veebiportaali, mis on seotud määruse (EÜ) 
nr 726/2004 artikli 26 kohaselt loodud 
Euroopa ravimiohutuse veebiportaaliga, 
ning haldab seda. Liikmesriik teeb riikliku
ravimiohutuse veebiportaali kaudu 
avalikkusele kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Iga liikmesriik loob riikliku ravimiohutuse 
veebiportaali, sh ravimiohutuse veebilehe,
mis on seotud määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 26 kohaselt loodud Euroopa 
ravimiohutuse veebiportaaliga, ning haldab 
seda. Liikmesriik teeb riikliku ravimiteabe
veebiportaali kaudu avalikkusele 
kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
(1) riigi turul müüdavate ravimite 
riigikeelsed infolehed (ja vajaduse korral 
EMEA andmebaasi EudraPharm link);
(2) iga liikmesriigilt loa saanud ravimi 
omaduste kokkuvõte ja tingimused, mis 
on kehtestatud kooskõlas artiklitega 21a, 
22 ja 22a, ning tingimuste täitmise 
tähtajad;
(3) müügilubade omanike poolt 
tervishoiuasutustele esitatud 
hindamisaruanded koos perioodiliste 
ajakohastatud ohutusaruannetega;

(1) selliste ravimite 
riskijuhtimissüsteemid, millele antakse 

(4) käesoleva määruse alusel müügiloa 
saanud ravimite riskijuhtimissüsteemide 
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müügiluba käesoleva määruse alusel; üksikasjalikud kirjeldused ja 
loasaamisjärgsete uuringute 
üksikasjalikud protokollid;

(2) määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 23 
kohane intensiivse jälgimise all olevate 
ravimite nimekiri;

(5) määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 23 
kohane intensiivse jälgimise all olevate 
ravimite nimekiri;

(3) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele.

(6) veebipõhised struktureeritud 
aruandevormid, millega meditsiinitöötajad 
ja patsiendid teatavad arvatavatest 
kõrvaltoimetest vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 25 viidatud vormidele;
(7) ravimiohutuse järelevalve komitee ja 
koordineerimisgrupi koosolekute 
päevakorrad ning protokollid, mille 
juurde kuuluvad ka vastuvõetud otsused 
ja hääletustulemused, sh eriarvamused; 
(8) liikmesriigi pädeva asutuse poolt 
müügiloa omanikele esitatud taotlused 
kasutada riskijuhtimissüsteemi või 
korraldada loasaamisjärgsed uuringud, 
sh vajadusel müügiloa omanike poolt 
liikmesriigi pädevale asutustele esitatud 
selgitused ning pädeva asutuse lõplik 
otsus.

Or. en

Selgitus
Igal liikmesriigil peaks olema ravimiameti veebiportaal, kust avalikkus saaks ravimite kohta 
kvaliteetset teavet. Enamikel riikidel on selline kontrollitud ja usaldusväärse ravimiteabe 
allikas juba olemas. Muudatusettepaneku eesmärk on luua selliste portaalide jaoks õiguslik 
alus ja võtta meetmeid seoses komisjoni aruandega selle kohta, kuidas praegu patsientidele 
ravimite kohta teavet jagatakse. Veebiportaalis peaks olema eraldi koht kogu ohutuse, sh 
ravimiohutusega seotud teabe jaoks.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 

1. Müügiloa omanikud peavad 
registreerima kõik ühenduses või 
kolmandates riikides ilmnevad arvatavad 
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kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või 
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud 
loasaamisjärgsete ohutusuuringute 
kontekstis.

kõrvaltoimed, millele on nende tähelepanu 
juhitud, olenemata sellest, kas seda on 
teinud patsiendid omaalgatuslikult või 
tervishoiutöötajad või on need ilmnenud
kliiniliste uuringute või loasaamisjärgsete 
ohutusuuringute kontekstis.

Müügiloa omanikud peavad kõnealuse 
teabe tegema ühenduses kättesaadavaks 
ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

Erandina esimesest lõigust tuleb kliiniliste 
uuringute kontekstis ilmnevad arvatavad 
kõrvaltoimed registreerida ja nendest 
teatada vastavalt direktiivile 2001/20/EÜ.

Kliiniliste uuringute kontekstis ilmnevad 
arvatavad kõrvaltoimed tuleb samuti
registreerida ja nendest teatada vastavalt 
direktiivile 2001/20/EÜ.

2. Müügiloa omanik ei tohi keelduda
arvatavate kõrvaltoimete kohta esitatavast 
teabest, mille patsiendid või 
tervishoiutöötajad on saatnud 
elektrooniliselt.

2. Müügiloa omanik edastab seitsme päeva 
jooksul pärast teabe saamist liikmesriikide 
pädevatele asutustele kogu arvatavate 
kõrvaltoimete kohta esitatud teabe, mille 
patsiendid või tervishoiutöötajad on 
saatnud elektrooniliselt. Müügiloa omanik 
annab patsiendile ja tervishoiutöötajale 
teada, et on temalt saadud teabe 
edastanud pädevatele asutustele, kelle 
pädevuses on järelmeetmete võtmine.
Liikmesriikide pädevad asutused ei tohi 
keelduda arvatavate kõrvaltoimete kohta 
esitatavast teabest, mille patsiendid või 
tervishoiutöötajad on edastanud telefoni 
teel või saatnud postiga, faksiga või 
elektrooniliselt.

3. 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.

3. Müügiloa omanikud peavad 
elektroonilisel teel esitama teabe kõikide 
ühenduses või kolmandates riikides 
ilmnevate arvatavate raskete kõrvaltoimete 
kohta liikmesriikide pädevatele asutustele
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 peavad elektroonilisel 
teel sisestama teabe kõikide ühenduses

Müügiloa omanikud peavad elektroonilisel 
teel esitama teabe kõigil sellistel turgudel, 



PE430.773v01-00 26/29 PA\797105ET.doc

ET

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.

kus nad tegutsevad, ilmnevate arvatavate 
kergemate kõrvaltoimete kohta
liikmesriikide pädevatele asutustele 45
päeva jooksul pärast teate saamist või, kui 
sellist teadet ei ole esitatud, pärast 
kuupäeva, mil asjaomane loa omanik sai 
kõrvaltoimete ilmnemisest teada.

Ravimite puhul, mis sisaldavad 
toimeaineid, millele osutatakse kirjanduse 
loetelus, mida ravimiamet jälgib vastavalt 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 27, ei 
ole müügiloa omanikud kohustatud 
sisestama andmebaasi Eudravigilance 
teateid arvatavatest kõrvaltoimetest, mis 
esinevad loetletud meditsiinikirjanduses, 
kuid nad peavad jälgima kogu muud 
meditsiinikirjandust ning teatama mis tahes 
arvatavatest kõrvaltoimetest.

Ravimite puhul, mis sisaldavad 
toimeaineid, millele osutatakse kirjanduse 
loetelus, mida ravimiamet jälgib vastavalt 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 27, ei 
ole müügiloa omanikud kohustatud 
sisestama andmebaasi Eudravigilance 
teateid arvatavatest kõrvaltoimetest, mis 
esinevad loetletud meditsiinikirjanduses, 
kuid nad peavad jälgima kogu muud 
meditsiinikirjandust ning teatama mis tahes 
arvatavatest kõrvaltoimetest.

4. Liikmesriigid 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 nõuavad müügiloa omanikelt selliste 
teadete puhul järelmeetmete võtmist.
Müügiloa omanikud peavad andmebaasi 
Eudravigilance esitama järelmeetmete 
käigus saadud teabe.

4. Liikmesriigid hindavad müügiloa 
omanikelt saadud andmete kvaliteeti. Nad 
kaasavad mis tahes neile saadetud teadete 
järelevalvesse vastavalt vajadusele 
patsiente ja tervishoiutöötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad või

1. Liikmesriigid registreerivad kõik 
arvatavad kõrvaltoimed, mis ilmnevad 
nende territooriumil ning millele on 
tähelepanu juhtinud tervishoiutöötajad,
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patsiendid. patsiendid, müügilubade väljastajad või 
ravivigade kohta andmete kogumise ja 
ravivigade ennetamisega tegelevad 
organisatsioonid.

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

Liikmesriigid tagavad, et sellistest 
toimetest oleks võimalik teavitada riiklike 
ravimiteabe veebiportaalide kaudu, samuti 
posti, telefoni ja faksi teel.

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
sellised teated elektroonilisel teel 
andmebaasi Eudravigilance. 

2. 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
teate saamist kannavad liikmesriigid 
elektroonilisel teel määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklis 24 sätestatud 
andmebaasi ja -töötlusvõrku (edaspidi 
„andmebaas Eudravigilance”) teabe 
kõrvalekalletest, mis on ilmnenud nende 
territooriumil, või kui nimetatud teadet ei 
ole saadud, siis 15 päeva jooksul arvates 
kuupäevast, millal pädev asutus juhtumist 
teada sai. 

Müügiloa omanikele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu.

Müügiloa omanikele, tervishoiutöötajatele 
ja üldsusele on sellised teated 
kättesaadavad andmebaasi Eudravigilance 
kaudu, millega peab olema võimalik 
pidevalt ja viivitamata tutvuda.

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 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, ning ravivigade 
kohta andmete kogumise ja ravivigade 
ennetamisega tegelevatele sõltumatutele 
organisatsioonidele. 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. fr
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimite suhtes, mis on saanud müügiloa 
vastavalt artikli 6 lõikele 1, võtab komisjon 
pärast ravimiameti, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega konsulteerimist vastu ja 
avaldab ravimiohutuse järelevalve hea tava 
juhised järgmistes valdkondades:

Ravimite suhtes, mis on saanud müügiloa 
vastavalt artikli 6 lõikele 1, võtab komisjon 
pärast ravimiameti, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega konsulteerimist vastu ja 
avaldab ravimiohutuse järelevalve hea tava 
juhised järgmistes valdkondades:

(1) ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
loomine ja selle toimimise tagamine 
müügiloa omaniku poolt, ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi peatoimiku sisu ja 
peatoimiku haldamine;

(1) ravimiohutuse järelevalve süsteemi 
loomine ja selle toimimise tagamine 
müügiloa omaniku poolt, ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi peatoimiku sisu ja 
peatoimiku haldamine;

(2) kvaliteedi tagamine ja kontrollimine 
müügiloa omaniku, riiklike pädevate 
asutuste ja ravimiameti poolt nende 
ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel;

(2) kvaliteedi tagamine ja kontrollimine 
müügiloa omaniku, riiklike pädevate 
asutuste ja ravimiameti poolt nende 
ravimiohutuse järelevalvega seotud 
ülesannete täitmisel;

(3) rahvusvaheliselt kokkulepitud 
terminoloogia, vormide ja standardite 
kasutamine ravimiohutuse järelevalve 
teostamisel;

(3) teavitatud juhtude kliinilist tähendust 
säilitada võimaldava ja rahvusvaheliselt 
kokkulepitud terminoloogia, vormide ja 
standardite kasutamine ravimiohutuse 
järelevalve teostamisel;

(4) metoodika Eudravigilance’i 
andmebaasis sisalduvate andmete seireks, 
et teha kindlaks, kas esineb uusi või 
muutunud riske;

(4) metoodika Eudravigilance’i 
andmebaasis sisalduvate andmete seireks, 
et teha kindlaks, kas esineb uusi või 
muutunud riske;

5) vorm, mille abil liikmesriigid ja 
müügiloa omanikud saavad elektroonilisel 
teel kõrvaltoimetest teatada;

5) vorm, mille abil liikmesriigid ja 
müügiloa omanikud saavad elektroonilisel 
teel kõrvaltoimetest teatada;

6) elektroonilisel teel esitatavate 
perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete vorm;

6) elektroonilisel teel esitatavate 
perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete vorm;

7) loasaamisjärgsete ohutusuuringute kohta 
esitatavate protokollide, kokkuvõtete ja 

7) loasaamisjärgsete ohutusuuringute kohta 
esitatavate protokollide, kokkuvõtete ja 
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lõpparuannete vorm; lõpparuannete vorm;
8) ravimiohutuse järelevalve alase 
teabevahetuse menetlused ja vorm.

8) ravimiohutuse järelevalve alase 
teabevahetuse menetlused ja vorm.

Kõnealuste juhiste puhul võetakse arvesse 
rahvusvahelist ühtlustustegevust 
ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning 
juhised vaadatakse vajaduse korral läbi, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Kõnealused juhised põhinevad patsientide 
vajadustel teaduslikust aspektist 
vaadatuna ning juhiste puhul võetakse 
arvesse rahvusvahelist ühtlustustegevust 
ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning 
juhised vaadatakse vajaduse korral läbi, et 
võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Or. fr

Selgitus
Rahvusvahelise ühtlustustegevuse normide arvesse võtmine suurendab tervishoiuteenistuste 
sisulist ja tehnilist sõltuvust farmaatsialaboritest. Euroopa ravimiohutuse järelevalve head 
tavad tingivad Euroopa Liidu ravimiohutuse järelevalve korralduse. Head tavad tuleb välja 
töötada avatud ja läbipaistva konsulteerimisprotsessi käigus, lähtudes eeskätt ELi patsientide 
vajadustest ja teaduslikust aspektist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga 
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa ette 
nähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele oluline teave, mis on vajalik 
selleks, et ravimit ohutult ja tõhusalt 
kasutada; seda nõuet tuleb kohaldada 
alates kõnealuse loa uuendamisest või 
kolme aasta möödumisel eespool osutatud 
kuupäevast, sõltuvalt sellest kumb on 
varasem.

1. Liikmesriigid tagavad, et müügilubade 
suhtes, mis on antud enne käesoleva 
direktiivi artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäeva, kohaldatakse nõuet 
lisada direktiivi 2001/83/EÜ (muudetud 
käesoleva direktiiviga) artikli 11 punktiga 
3a ja artikli 59 lõike 1 punktiga aa ette 
nähtud toote omaduste kokkuvõttele ja 
infolehele ülevaade ravimi 
kõrvalmõjudest; seda nõuet tuleb 
kohaldada alates kõnealuse loa 
uuendamisest või kolme aasta möödumisel 
eespool osutatud kuupäevast, sõltuvalt 
sellest kumb on varasem. 

Or. fr


